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مقدمه:
روش خواندن اين كتاب 

اين كتاب به مبانى ابتدايى شكل های مسالمت آميز مبارزه و نحوه ی بكار بستن آن ها در يک 
كمپين مى پردازد. شيوه هايى كه در ۱۵ بخش اين كتاب فهرست و توصيه شده اند به طور 

موفقيت آميزی در نقاط مختلف دنيا به اجرا درآمده اند. تاريخ دان انگليسى، اريک هوبساوم، 
قرن بيستم را «قرن افراط» ناميده است. دليل وی همانا جنگ های خانمان برانداز اين قرن و 

ايدئولوژی هايى بوده اند كه كمر به نابودی كامل ملت ها، طبقه ها و باورهای مذهبى بسته اند. 
با وجود اينكه در همين قرن اشاعه ی دمكراسى و شكوفايى اقتصادی موجب دگرگونى های 

ريشه ای درشرايط زيست بشر شده خطر جنگ و نابودی هنوز به قوت خود باقى ست. اما اين 
خطر بالقوه را امكان ديگری تعديل مى كند كه همانا امكان مبارزه ی مسالمت آميزاست.

ما در اين كتاب درس های مربوط به مبارزات طوالنى و دشوار ولى مسالمت آميز عليه بسياری 
رژيم های غيردمكراتيک و دشمنان هرگونه حقوقى برای مردم را آورده ايم. اين كتاب برای 
آنانى ست كه درحال مبارزه  يا در فكر شروع مبارزه برای برپايى جامعه ای آزادتر، بازتر و 

عادالنه ترند. 

۵۰ نكته ی اساسى پيرامون مبارزه ی مسالمت آميز در سه بخش به خواننده گان عرضه 
مى شود. بخش اول، پيش از آغاز، خواننده را با مبانى مفهومى و تحليلى موضوع آشنا مى كند. 

بخش دوم، آغاز، مهارت های الزم اوليه مانند طرح پيام و برنامه ريزی اقدامات همگانى را 
بررسى مى كند. بخش سوم، اداره ی كمپين مسالمت آميز، مهارت های پيچيده تر مانند مديريت 
كمپين مسالمت آميز را آموزش مى دهد. بخش چهارم، فعاليت در شرايط سركوب، به نحوه ی 
ايجاد فضايى امن برای فعاليت مى پردازد و آخرين بخش شيوه هايى را برای باال بردن سطح 

دانش و كاردانى كمپين پيشنهاد مى كند. 

بخش های ميانى به پاسخ به پرسش های مهم مى پردازد. اگر خواننده بتواند پاسخ به  يک 
پرسش را به درستى و با عمق كافى دريابد از عهده درک نكته ای اساسى پيرامون مبارزه 

نيز برآمده است. اين بخش ها را مى توان به طور كامل يا در پى يافتن پاسخ به پرسش های 
مشخص خواند. برای كمک به درک بهتر، هر نكته با آوردن نمونه ای توضيح داده شده است. 

عالوه بر اين، بخش های مهم شامل توصيه هايى عملى نيز هستند. نويسندگان اين كتاب 
معتقدند كه ارائه ی كتاب به اين صورت به خواننده كمک مى كند كه كنش مسالمت آميز را به 
مرحله ی عمل درآورد، حقوق خود را بازپس گيرد و از طريق مبارزه عليه سركوب، استبداد و 

اشغال از تحقق يک «عصر افراط» ديگر جلوگيری كند. 

۱۰۱۱



كودتا، حمالت تروريستى، جنگ و حتى استفاده از سالح های كشتار 
اين  هستند.  سياسى  قدرت  به  رسيدن  برای  ابزاری  همه  جمعى، 
كتاب وسيله ی ديگری برای رسيدن به قدرت سياسى را نيز معرفى 
مى كند: مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز. برای قدم گذاشتن در 
راه مبارزه ی مسالمت آميز بايد ابتدا سرشت قدرت سياسى را درک 
كرد. درک اين نكته از اهميت محوری برخوردار است چرا كه هدف 
اصلى هرگونه مبارزه ای يا دستيابى به قدرت سياسى و يا جلوگيری 

از دستيابى ديگری به آن است.

در  خواننده  سياسى،  قدرت  منابع  و  اشكال  سرشت،  درک  از  بعد 
مورد سازمان هايى كه قدرت از طريق آن ها اعمال مى شود، خواهد 
اين  به  آخر  در  ناميده ايم.  حمايت  اركان  را  بخش  اين  آموخت. 
ممكن  را  سياسى  قدرت  آنچه  كه  پرداخت  خواهيم  مهم  نكته ی 
حكومت  به  قادر  حاكمى  هيچ  اطاعت  بدون  است.  اطاعت  ميكند 

نخواهد بود. 

بخش اول:
مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز

پرسش های اصلى:
• چرا اين كتاب را مى خوانيم؟

• آيا قدرت واقعا از لوله ی تفنگ بيرون مى آيد؟
• آيا شق ديگری وجود دارد؟

• عاقبت حق با كيست؟

بخش دوم:
سرشت، قالب ها و سرچشمه های قدرت سياسى

پرسش های اصلى: 
• قدرت سياسى چيست؟ 

• چگونه به قدرت سياسى نگاه مى كنيم؟ 
• منابع واقعى قدرت چه هستند؟

بخش سوم:
اركان حمايت: قدرت چگونه خود را نشان مى دهد؟

پرسش های اصلى:
• قدرت چگونه درجامعه بيان مى شود؟

• قدرت چگونه عمل مى كند؟
• چرا مردم اطاعت مى كنند؟

خالصه ی بخش: 
پيش از آغاز

غاز
ز آ
ش ا

 پي
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استراتژيک  مبارزه ی  بر  مقدمه ای 

ميز لمت آ مسا

 ۱
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چرا اين كتاب را مى خوانيم؟

ميدان  مثابه  به  دنيا  دمكراتيک  غير  نقاط  به  اگر   
جنگ بزرگى نگاه كنيم مى توانيم دو ديدگاه كامال 
متفاوت را برای دستيابى به قدرت سياسى تشخيص 
قرن  سرتاسر  در  (مفهوم)  ديدگاه  دو  اين  بدهيم. 
بيستم، همچنان كه اكنون، در حال ستيز با يكديگر 
بوده اند. مفهوم اول را، كه بيشتر از مفهوم دوم مورد 
استفاده قرار گرفته، مى توان به راحتى در گفته های 
صدر  يافت.  انقالبى  رهبران  معروفترين  از  برخى 
مى گويد:  چين،  كمونيست  حزب  سابق  رهبر  مائو، 
« سياست، جنگ بدون خونريزی و جنگ، سياست 
همراه با خونريزی است. ما طرفدار برچيدن بساط 
جنگ هستيم. ما جنگ نمى خواهيم. اما بساط جنگ 
تنها با جنگ مى توان برچيد. برای از بين بردن  را 
گفته های  دون.  تسه  (مائو  شد»  مسلح  بايد  اسلحه 
دستيابى،  برای  خشونت  از  استفاده   . مائو)  صدر 
حفظ و گسترش قدرت سياسى از نتايج ديدگاه اول 
گفتن  با  خوبى  به  را  ديدگاه  اين  مائو  صدر  است. 
اين نكته كه «قدرت سياسى از لوله ی تفنگ بيرون 
مى آيد» بيان مى كند. اسامه بن الدن همين حرف 
را به گونه ای ديگر تكرار مى كند: «سركوب را تنها با 

غرش گلوله ها مى توان از بين برد».
به  دستيابى  برای  رقابت  مفهوم  ديدگاه  اين  در 
آزادتر  غرب  درجهان  تدريج  به  كه  سياسى،  قدرت 
و عادالنه تر مى شود، جايى ندارد. همانطور كه رفيق 
كه  كسى  آن  نه  را  «تصميم  بود:  گفته  استالين 
مى شمارد،  را  رأی  كه  كسى  آن  بلكه  مى دهد  رأی 

مى گيرد» .

رويكرد دوم برای دستيابى به قدرت سياسى استفاده 
لوييس  خورخه  است.  مسالمت آميز  مبارزه ی  از 
مى گويد:  آرژانتينى  بزرگ  نويسنده ی  بورخس 

«خشونت آخرين پناهگاه بينوايان است». 
اين صفحات به كسانى تقيم مى شود كه به ديدگاه و 

رويكرد دوم باور دارند. 

خورخه لوييس بورخس

 آيا قدرت واقعا از لوله ی تفنگ بيرون مى آيد؟۱. 

•  اوت ۱۹۹۰: صدام حسين دستور اشغال كويت را 
داد. آيا او با اين كار به هدفى سياسى مى انديشيد؟ 
هدف  كويت  به  حمله  با  او  است.  مثبت  پاسخ 
توسعه ی  و  كشور  آن  نفت  به  دسترسى  سياسِى 

خاک عراق را دنبال مى كرد. 

ديكتاتور  ميلوسويچ،  سلوبودان   :۱۹۹۹ • بهار 
صربستان، با استفاده از شيوه های صدام حسين 
را  كوسوو  طلبى  استقالل  مشكل  كه  كرد  تالش 
حل كند. او پليس و ارتش را گماشت تا صدها 
خود  كاشانه ی  و  خانه  از  را  تبار  آلبانيايى  هزار 

برانند. 

انگيز  نفرت  شيوه ی  القاعده   :۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱  •
به  سياسى  قدرت  آوردن  دست  به  برای  را  خود 
كار بست. ۱۹ گروگانگير انتحاری سه هواپيما را 
به ساختمان هايى در نيويورک و واشنگتن زدند و 

تقريبا ۳۰۰۰ نفر را به قتل رساندند. 

برای  خشونت  كارگيری  به  از  نمونه هايى  اين ها 
دستيابى به قدرت بود، اعمالى كه به واكنش خشونت  

آميز جامعه ی جهانى انجاميد: 

• ۱۷ ژانويه ی۱۹۹۱: تحت رهبری آمريكا ائتالفى از 
۳۰ كشور جهان به بمباران هوايى عراق پرداختند 

تا آن كشور را مجبور به ترک كويت كنند. 

 بى گمان بسياری چنين فكر مى كنند. بگذاريد به مواردی چند كه در آن ها از خشونت برای رسيدن به 
اهداف سياسى استفاده شده اشاره كنيم: 

 • ۲۴ مارس ۱۹۹۹: آغاز بمباران هوايى صربستان 
كه در نهايت به خروج نيروهای امنيتى صرب از 
كوزوو و بازگشت پناهندگان آلبانيايى تبار منجر 
شد. اين كمِپين نظامى تلفات غيرنظامى نيز به 

همراه داشت.

آمريكا  رهبری  تحت  نيروهای   :۲۰۰۱ اكتبر   ۷  •
افغانستان را اشغال مى كنند.

• ۲۰ مارچ ۲۰۰۳: نيروهای تحت رهبری آمريكا، 
عليرغم اعتراضات درون-كشوری و جهانى عراق 

را اشغال مى كنند.

رييس جمهور يوگسالوی، اسلوبدان ميلوسويچ، به 
جای صلح به قهر توسل جست و در سال ۱۹۹۹ با ناتو 

درافتاد.

  .۲
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  آيا جايگزين معقولى برای خشونت وجود دارد؟

•  هند در سال ۱۹۴۷ به استقالل دست يافت. اين 
استقالل در بخش عمده ی خود حاصل مبارزی 
عليه   ۱۹۱۶ سال  در  كه  بود  مسالمت آميزی 
امپراطوری بريتانيا آغاز شد. مهاتما گاندی مردم 
آن ها  به  را  شان  نفس  به  اعتماد  كرد،  بسيج  را 
بازگرداند، و با توسل به سياست عدم همكاری، 
دولت بريتانيا را تحت فشار قرار داد. او نهادهايى 
خارج از حيطه ی كنترل دولت به وجود آورد و به 
تدريج قادر شد كه قدرت بريتانيا را در داخل و 

خارج از هند كاهش بدهد.   

 عليرغم اين باور كه «قدرت از لوله ی تفنگ بيرون مى آيد» نمونه های موفق بسياری از دستيابى به قدرت 
بدون توسل به خشونت وجود دارد. 

  .۳

• فروپاشى رژيم نژادپرست آفريقای جنوبى نيزعمدتا 
حاصل چنين مبارزه ای بود، مبارزه ای كه به ويژه 
خود  اوج  به  ميالدی   ۸۰ دهه ی  سال های  در 
جنبش،  اين  بزرگ  رهبر  ماندال،  نلسون  رسيد. 
به  زندان  در  مبارزه  اين  اعظم  بخش  درطول 
سر مى برد. با اين وجود بايكوت ها، اعتصاب ها و 
تظاهرات پيروان او رژيم آفريقای جنوبى را تحت 
فشار قرار داد و در نهايت آن را برای تغيير رژيم 

به پای ميز مذاكره كشاند. 

سقوط  اصلى  داليل  از  مسالمت آميز  مبارزه ی   •  
فيليپين،  ديكتاتور  ماركوس،  فرديناند  حكومت 
بود. در جريان اين مبارزه مردم ارتشيانى را كه 
به رژيم پشت مى كردند در زير چتر حمايت خود 

قرار مى دادند.

به  توسل  با  نيز  لهستان  در  همبستگى  جنبش    •
جريان  دهه  يک  كه   مسالمت آميز،  مبارزه ی 
ابتدا  جنبش  اين  رسيد.  خود  اهداف  به  داشت، 
از طريق اعتصاب و با برپايى يک اتحاديه ی آزاد 
تشكيل  با  همزمان  سپس،  و  شد  آغاز  كارگری 
زيرزمينى،  مبارزه ی  طريق  از  نظامى،  حكوت 
و  داركرد  خدشه  را  كمونيست  حزب  مشروعيت 
و  جنبش  با  مذاكره  به  مجبور  را  آن  نهايت  در 

برگزاری انتخابات آزاد نمود.  

در  نظامى  ديكتاتوری  مردم   ۱۹۹۲ مه  ماه  در    •
كه  مسالمت آميزی  مبارزه ی  طريق  از  را  تايلند 
شامل اعتصابات و تظاهرات گسترده بود سرنگون 
مبارزه ی  يک   ۲۰۰۶ سال  اوايل  در  كردند. 
مسالمت آميز مردمى در همين كشور دولت فاسد 

وقت را به زير كشيد.



۲۰۲۱

اخيرا جنبش های مسالمت آميز موفق به عوض 
كردن رژيم های مستبد و يا مجبور كردن 

نيروهای اشغالگر به ترک كشوراشغال شده در 
موارد زير شده اند:

صربستان ۲۰۰۰

گرجستان ۲۰۰۲

اوكرايين ۲۰۰۴

لبنان ۲۰۰۵

در حال حاضر نهضت های مسالمت آميز در 
حال مبارزه برای برانداختن رژيم های مستبد 

در كشورهای زيرند:

روسيه سفيد

برمه

ايران

پاپوای غربى

زيمبابوه

 جنبش های ديگری نيز هستند كه در جريانند ولى دنيا هنوز چيز زيادی در مورد آن ها نمى داند. اين
 جنبش ها در كشورها يى مثل آذربايجان و گينه ی نو در جريان است. سوای اين در بسياری كشورهای
 پيشرفته و غير پيشرفته ی دنيا مبارزه ی كارگران، دهقانان و شهروندان عاری از حقوق در حال انجام

.است

 هيچوقت به اين مسئله اينطور نگاه نكرده بوديد؟
 حاال وقت شروع است!  

دگمه را فشار 
دهيد!

مبارزه ی  كه  كشورهايى  در  مقايسه  مقام  در 
مسالمت آميز شيوه ی اصلى مبارزه بوده نتايج كامال 

متفاوتى به دست آمده است: 

آنها  به  تاكنون  كه  خشونت آميزی  درگيری های   
اشاره كرديم نماد باور به دستيابى به اهداف سياسى 
از طريق خشونت هستند. به بخشى از اين نمونه ها 

اشاره مى كنيم:

عامل  صربستان  اينكه  رغم  على  صربستان:   .۱
بسياری ناآرمى ها در منطقه ی بالكان بوده 
گام  دمكراسى  سوی  به  امروز  كشور  اين 
برمى دارد و هر چند به كندی اما با اطمينان 

در راه  پيوستن به اتحاديه ی اروپاست.

كه  است  كشوری  گرجستان  گرجستان:   .۲  
گام های مؤثری در راه احترام به آزادی های 
خود  اتباع  سياسى  حقوق  حفظ  و  فردی 
برداشته است. به نظر نمى رسد كه در اين 
انتخاباتى  آرای  دزدی  گذشته  مانند  كشور 

امر ممكنى باشد. 

۳. اوكراين: على رغم بى ثباتى موجود، اوكراين 
اختالفات  آن  در  كه  كشوريست  امروز 
حل  مسالمت آميز  شيوه های  به  سياسى 
كردن  مسموم  فكر  در  كسى  و  مى شود 
انتخابات  را  اين  نيست!  سياسى اش  رقيب 

آزاد و دمكراتيک سال ۲۰۰۶ ثابت كرد.

جنگ  خونين  سابقه ی  با  كشوری  لبنان:   .۴  
سوری  سرباز  هزار  ده ها  حضور  و  داخلى 
كند  قانع  را  سوريه  توانست  خاكش  در 
كوچک ترين  بدون  را  كشور  آن  خاک  كه 

درگيری ترک كند. 

سرباز  هزاران  حضور  وجود  با  كوزوو:   .۱  
پاسدار صلح سازمان ملل، وضعيت در اين 
قاچاق  است.  ثبات  بى  همچنان  منطقه 
پيوسته ی اسلحه و مواد مخدر و درگيری 
خشونت آميز  بين جريانات مخالف سياسى 
و گروه های قومى تنها چند نمونه از موارد 

نافرجام خشونت هستند.

سرباز  هزاران  حضور  وجود  با  افغانستان:   .۲  
ناتو، درگيری مسلحانه همچنان در نقاط 
مختلف اين كشور ادامه دارد و مهمترين 
هروئين  هنوز  كشور  صادراتى  كاالی 

است.

۳. عراق: صدها هزار سرباز آمريكايى و عراقى 
حمالت  گرفتن  شدت  از  نتوانسته اند 
تروريستى در اين كشور كه تاكنون منجر 
شده  آمريكايى  و  عراقى  هزاران  مرگ  به 

جلوگيری كنند.

عاقبت حق با كيست؟۴. 

مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز  مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز 



۲۲۲۳

 اگر اين نمونه ها هنوز شما را قانع نكرده است به 
داليل و مداركى مى پردازيم كه آدريان كاراتنيتسكى 
و پيتر آكرمن در كتابشان به نام «چگونه آزادی به 
دست مى آيد: از مقاومت مدنى تا دمكراسى پايدار» 
با  قدرت  انتقال  كه  كشورهايى  در  داده اند.  ارايه 
استفاده از شيوه های مسالمت آميز مبارزه انجام شده 
از  بعد  دوره ی  (در  سياسى  خشونت  و  تنش  است 
انتقال) بسيار كمتر بوده تا كشورهايى كه در آن ها 
صورت  مردم  گسترده  حضور  بدون  قدرت  انتقال 

گرفته است. 

 
مبارزه ی غيرخشونت آميز تنها يک جايگزين عملى 
و قابل اعتماد در مقابل استفاده از زور نيست. تجربه 
نشان داده است كه تغيير و تحوالت اجتماعى كه در 
نتيجه ی مبارزه ی مسالمت آميز به دست آمده اند هم 

مثبت تر بوده اند و هم پايدارتر. 

•  خشونت موجب مى شود كه حتى بيطرفان و 
كسانى كه در نبرد شركتى ندارند نيز آسيب 
ببينند. نمونه ها بسيارند: از تلفات غيرنظامى 
و  عراق  صربستان،  بمباران  جريان  در 
افغانستان گرفته تا ويرانى هايى كه نتيجه ی 
و  اجتماعى  عواقب  است.  چريكى  مبارزات 

اقتصادی خشونت گسترده است. 

مبارزه ی  مبنای  كه  نيروهايى  و  چريک ها    •
است  ممكن  داده اند  قرار  خشونت  را  خود 
بسياری مهارت های به اصطالح «اصلى» را 
دارا  نظامى،  ريزی  برنامه  و  تاكتيک  مانند 
الزم  «فرعى»  مهارت های  فاقد  ولى  باشند 
دمكراتيک  جوامع  در  عمل  و  زندگى  برای 
مبارزه ی  در  رفته  بكار  شيوه های  هستند. 
از  بعد  مقطع  در  استراتژيک،  مسالمت آميز 
مبارزه، يعنى در مرحله ی گذار، نيز به كار 
مى آيد- شيوه هايى كه مربوط به سازماندهى، 
مديريت و به دست آوردن مهارت های تازه 
نيز  شما  مخالفين  گذشته،  اين  از  مى شود. 
از آنجا كه دارای مهارت هايى مشابه هستند 
اداره  را  دولت  گذار  مرحله ی  در  مى توانند 
كنند و دگرگونى هايى را كه با مبارزه شما 

به دست آمده از ميان بردارند.  

اين كتاب به كسانى تقديم مى شود كه به 

مبارزه ی مسالمت آميز استراتژيک باور 

دارند، به ويژه آنانى كه حاضرند در اين راه از 

وقت و انرژی خود مايه بگذارند و آينده ای 
بهتر را برای خود و زادگاه خود به ارمغان 

بياورند.

نويسندگان

اين درس ها را به خاطر بسپاريد.

حتى چريک ها نيز مجبورند كاری كنند 
كه قطار سر وقت بيايد! 

مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز  مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز 



قدرت سياسى سرشت، قالب ها و سرچشمه های

۲



سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى  سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى 

سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى 
قدرت سياسى را معموال به طور غير مستقيم و از طريق شكل های محسوس آن مانند 
دستگاه دولتى، سيستم سياسى و رسانه های گروهى مى شناسند و به ماهيت آن توجه 
زيادی نمى كنند. درک قدرت سياسى اقدامى مهم و اساسى در راه آماده سازی كمپين 
مسالمت آميز به شمار مى رود. بايد دانست كه قدرت سياسى در جامعه مى تواند سيال 

باشد و اعضای جامعه ی كى از سرچشمه های اصلى قدرت محسوب مى شوند.

قدرت سياسى مجموعه ای از ابزار، تأثيرات و فشارهاست (و اين شامل 
ويژه  به  قدرت،  صاحبان  كه  مى شود)  مجازات  و  پاداش  اوتوريته، 
به  رسيدن  برای  اوپوزوسيون،  نيروهای  و  سياستمداران  دولتمردان، 

اهداف خود به كار مى گيرند. 
جين شارپ، مبانى سياسى اقدام مسالمت آميز

وبر،  مكس  آلمانى،  معروف  شناس  جامعه  قول  از  شارپ  جين  دكتر 
و  مردم  بر  گذاشتن  تأثير  به  قادر  قدرت  صاحبان  كه  مى كند  نقل 
محيط اجتماعى در كل هستند و اين حتى هنگامى كه قدرت شان به 
چالش كشيده شده باشد نيز صدق مى كند. قدرتى كه مبنای آن را 
هنجارهای اجتماعى از قبيل پاداش و مجازات تشكيل دهد اوتوريته 
خوانده مى شود. برای تأثير گذار بودن، قدرت بايد از ديد مردم تحت 

سلطه مشروع به نظررسد. 

«قدرت سياسى چيست؟» ۵. 

 روشن

خاموش

قدرت، توانايى ايجاد نتايج دلخواه 
است. برتراند راسل

اختيارت ضعيف اختيارت قوی 

. برنده ی جايزه ی نوبل
. معلم

. رييس جمهوری در دمكراسى
. مستبد محبوب

قدرت زياد: 

. بچه
. مردمى كه از كمک های دولتى بهرمند مى شوند

. رباينده ی هواپيما
. مستبد غيرمحبوب 

قدرت كم:

 

برای دگرگون كردن جامعه بايد به لحاظ سياسى قدرت داشت تا كمر به اجرای اصالحات بست. مبارزه ی 
مسالمت آميز استراتژيک فقط مربوط به جنگ و جدل بر سر ايده ها نيست: مربوط به دستيابى به قدرت 

سياسى و متحول كردن عملى جامعه است. 

به  عمدتا  را  سياسى  قدرت  ما 
همان گونه ای مى بينيم كه دولت 
دوست دارد: يعنى به صورتى يک 
توهم  اين  دچار  تا  چرا؟  پارچه!  
باشيم كه قدرت محكم و ماندنى 
در  كه  آدم هايى  جز  به  و  است 
رأس آن هستند، هيچ چيزی در 
كه  آن هايى  نمى شود.  عوض  آن 
كنترل  در  را  جامعه  اند  رأس  در 
حاكم  كه  آنچه  هر  دارند.  خود 
مى شود.  عملى  بگيرد  تصميم 
مى توان رؤسا را عوض كرد (به آن 
نمى توان  ولى  مى گوييم!)  انقالب 
مدل كلى جامعه را عوض كرد: هر 
كسى كه به قدرت برسد جامعه و 
مردم را در كنترل خواهد داشت. 

قدرت  ماهيت  اما  حقيقت  در 
چيز ديگری ست. در هر جامعه ای 
عوض  سرعت  به  مى تواند  قدرت 
شكننده  مى تواند  قدرت  شود. 
باشد يا باز-توزيع شود- به ويژه در 
جوامع غيردمكراتيک و استبدادی. 
در تحليل نهايى قدرت در دست 
متشكل  كه  مردم-  و  است  مردم 
كدام  هر  كه  است  افرادی  از 
مى توانند  كوچكند،  قدرتى  منبع 
صاحبان  دستورات  از  پيروی  از 

قدرت سر باز زنند. 

اشاره
خدا منشأ قدرت سياسى نيست: 

مردم هستند! 
3.

چگونه به قدرت سياسى نگاه مى كنيم؟ ۶. 

۲۶۲۷



۱. بررسى يک نمونه: سرايدار 
پس از حمالت تروريستى يازده سپتامبر، رهبران آمريكا 
پرزيدنت  شدند.  استراتژيک  تصميماتى  گرفتن  به  ناچار 
و  بود  واشنگتن  به  بازگشت  راه  در  هواپيمايش  در  بوش 
ساير رهبران كشور در يک پايگاه زير زمينى در نزديكى 

واشنگتن مشغول بحث و تبادل نظر بودند. 
همه با جهره هايى جدی مشغول گرفتن تصميماتى بودند 

كه مى رفت تا تأثيراتى عميق بر وضع جهان بگذارد...
حاال تصور كنيد كه در اين وضعيت سيستم تهويه در اين 
پايگاه زيرزمينى از كار بيافتد. همه مى دانند كه در هوای 
تشكيل  سپتامبر  اوايل  در  واشنگتن  شرجى  و  كرده  دم 
هيچ جلسه ای بدون كولر و سيستم تهويه ی مطبوع ممكن 
نيست. حاال در اين شرايط باز تصور كنيد كه تنها كسى 
سرايدار  يک  است  تهويه  سيستم  اندازی  راه  به  قادر  كه 

ميان سال، كم سواد، فقير و بسيار عصبى باشد... 
اين فرد هم مى تواند سيستم را تعمير كند و هم مى تواند 

از تعمير آن سرباز بزند.
در يک چنين شرايطى قدرتمندترين فرد در دنيا چه كسى 
خواهد بود؟ بى ترديد اگر موقعيت اضطراری نبود هر كس 
ديگری نيز مى توانست سيستم را تعمير كند. اين مثال به 
ما نشان مى دهد كه هر چه تعداد افراد ناموافق و ناراضى 
سياسى  قدرت  از  استفاده  برای  آنان  توانايى  شود  بيشتر 
نيز بيشتر مى شود. تأتير تصميمات مشتركى كه اين افراد 
به  فردی شان  اخالقى  عملكرد  تأثير  از  مى گيرند  ناراضى 

مراتب بيشتر خواهد بود. 

اشاره
كسانى كه منابع قدرت را كنترل 
مى كنند توانايى اعمال آن را نيز 

دارند!                             

۲. نيروی انسانى

۳. مهارت و دانش

۴. منابع مادی

۵. مجازات

۶. عوامل بغرنج

۱. اختيار 

جين شارپ معتقد است كه سرچشمه های اصلى قدرت سياسى در جامعه كه تصميم گيرندگان، نهادها، 
سازمان ها و نهضت های مختلف به آن وابسته اند، شامل اين عناصر مى شود: 

 منشأ اصلى قدرت سياسى چيست؟  ۷. 

توانايى فرمان دادن و مردم را واداشتن كه به آن عمل كنند. اين توانايى 
به تدريج و با شكيبايى به دست مى آيد و به سادگى در اثر عمل نكردن 

به وعده ها از دست مى رود.

اين توانايى، كه عملكرد سازمان به آن وابسته است، به تعداد افرادی 
بستگى دارد كه برای سازمان كار مى كنند.

افزايش  را  آنان  بازدهى  مى كنند  كار  سازمان  برای  كه  افرادی  تعليم 
مى دهد. 

قدرت  افزايش  به  مى تواند  كه  دارايى  و  پول  مثابه ی  به  شده  تعريف 
كمک كند. اين منابع شامل تداركات، امكانات چاپ، دفتر كار، سخت 

افزار، و كنترل منابع كمياب مى شود.

ترس از مجازات از اركان اصلى است. سازمانى كه بتواند به طور موثر 
متخلفين را مجازات كند از قدرت برخوردار است. اگر مردم مجازات 
انجام شده را مشروع ارزيابى كنند اين قدرت بيشتر هم مى شود. اين 
وجه از قدرت در كمپين مسالمت آميز به توانايى سازمان در افشا كردن 
نقض حقوق فردی و مدنى شهروندان به وسيله ی رژيم مربوط مى شود. 
انجام  عمومى  و  وقفه  بى  قبول،  قابل  گونه ای  به  بايد  افشاگری  اين 

گيرد. 

روانشناسى،  عوامل  مسؤليت).  احساس  و  برخورد  طرز  (عادت ها، 
فرهنگى، مذهبى و گاه حتى ايدئولوژيک مى توانند در وادار كردن مردم 
درنتيجه ی  عوامل  اين  باشند.  مؤثر  رژيم  از  تبعيت  و  فرمانبرداری  به 
تلفيقى از فرهنگ و مذهب و عرف (مانند سنت احترام گذاری به افراد 

اونيفورم پوش و پيروی از نهاد های مذهبى) به وجود آمده است.

سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى  سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى  ۲۸۲۹



در حالى كه با استفاده از مطالبى كه در اين بخش آموختيد به تجزيه و تحليل جامعه ی خود مشغوليد به 
اين نيز بيانديشيد كه چه چيزی در جامعه به حضور قدرت اشاره مى كند.   

پرسش هايى كه مى توانيد از خود بپرسيد: 

۱. نظر مردم راجع به قدرت چيست؟ 
۲. آيا معتقدند كه قدرت مى تواند دست به دست شود؟ 

۳. ميان منابع گوناگون قدرت چه منابعى در جامعه ی شما از 
همه شفاف تر عمل مى كنند؟ 

۴. آيا برای جنبشى كه شما به آن وابسته ايد منبع قدرتى 
وجود دارد؟ 

?

مهم:

آوازه: 
كسانى كه به نظر قدرتمند 

مى رسند، دارای قدرت اند.  
اين به اقتدار  مربوط مى شود 

(رجوع كنيد به بخش
 «قدرت سياسى چيست؟»)

نفوذ:
صاحبان قدرت اين توانايى را 
دارند كه نظرات ما را در مورد 

مسايل مهم عوض كنند 
حتى اگر اين كار برايشان 

خرج مادی و روانى زيادی در 
بر داشته باشد. 

تصميم گيری:
كسانى كه تصميمات مهم 

سياسى و اقتصادی مى گيرند 
به عنوان صاحبان قدرت 

شناخته مى شوند.

اين سه شاخص قدرت معموال درهم مى آميزند، ولى مى توان از آن ها به طور جداگانه نيز برای تجزيه و 
تحليل استفاده كرد. 

(برگرفته از كتاب «تجزيه و تحليل سياسى مدرن» نوشته ی رابرت دهل)

سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى  سرشت، نمونه  ها و سرچشمه های قدرت سياسى  ۳۰۳۱



۳
اركان پشتيبانى 

چگونه  قدرت خود را نشان مى دهد  



اركان پشتيبانى: چگونه قدرت خود را نشان مى دهد  
"حاكمان به تنهايى قادر به جمع آوری ماليات، اجرای قوانين استبدادی، نظم بخشيدن به 
امور، تنظيم بودجه، نظارت بر حمل و نقل، مديريت بندرگاه ها، چاپ پول، تعمير جاده ها، 
و  پليس  و  امنيتى  نيرو های  تعليم  موشک،  ساخت  آهن،  ذوب  بازار،  نياز  مورد  مواد  تأمين 
ارتش، چاپ تمبر و حتى دوشيدن گاو نيز نيستند! اين مردمند كه چنين خدماتى را از طريق 
سازمان ها و مؤسسات مختلف در اختيار حاكمان قرار مى دهند. اگر مردم از اين كار سر باز 

زنند حاكمان قادر به ادامه ی حكومت نخواهند بود."
جين شارپ «مبانى مبارزه ی مسالمت آميز»

طريق  از  عمدتا  جامعه  در  قدرت 
را  خود  مؤسسات  و  سازمان ها 
به  مردم،  بيشتر  مى دهد.  نشان 
قدرت  كارگيری  به  از  تنهايى، 
همين  اما  و  عاجزند  سياسى 
و  سازمان ها  گردانندگان  مردم 
از  قدرت  كه  هستند  مؤسساتى 
و  مى شود  اعمال  آن ها  طريق 
قادرند از ارايه ی خدمات الزم به 
كنند.  خودداری  مؤسسات  اين 
سازنده ی  كه  را  مؤسسات  اين 
پشتيبانى  اركان  قدرتند  ساختار 
از  حمايت  از  مردم  اگر  مى ناميم. 
دولت  زنند  باز  سر  مؤسسات  اين 

سقوط مى كند.

اشاره
 هدف اوليه ی كمپين مسالمت آميز قانع
 كردن مردم به خودداری از حمايت از

.اركان پشتيبانى است

اركان پشتيبانى: چگونه قدرت خود را نشان مى دهد اركان پشتيبانى: چگونه قدرت خود را نشان مى دهد

چگونه قدرت خود را در جامعه نشان مى دهد؟ ۸.

. پليس، ارتش، و ساير قوه های قهريه
. قوه ی قضاييه، كميسيون های انتخاباتى، و نخبگان پيشه های مختلف

. بخش خدمات اجتماعى و متخصصان و كارشناسان فنى
. سيستم آموزشى و سازمان هايى كه مسئول توليد و كنترل دانش هستند

. نهادهای مذهبى و مؤسسات سنتى آبرومند 
. رسانه ها و افرادی كه شكل و شيوه ی خبررسانى به مردم را تعيين و تنظيم مى كنند

.جامعه ی كسبه و بازرگانان و افرادی كه بخش های اقتصادی و مالى را مى گردانند 
 

به  بتواند  كه  بعدی  چند  استراتژی  يک  طرح  و  ركن ها  اين  شناخت  دارد.  اندكى  اصلى  اركان  دولتى  هر 
تضعيف آن ها منجر شود عاملى است كه موفقيت يا شكست جنبش های مسالمت آميز را تعيين مى كند.

 

 فرمانبرداری و تن دادن مردم به دستورات عاملى است كه موجب مى شود اركان قدرت به كار خود ادامه 
دهند و اين شامل اركان قدرت در كشور هايى نيز مى شود كه اقتصاد آن ها تک محصولى يا تک منبعى 
است. بنابراين خودداری مردم از عمل به دستورات و در نتيجه مختل كردن سازوكار قدرت مهمترين اقدام 

در راه تضعيف يک سيستم سياسى است. 

چگونه قدرت عمل مى كند؟  ۹.

پليس و
 ارتش

بوروكراسى سيستم 
آموزشى 

مذهب 
سازمان يافته 

رسانه ها مراكز كسب و 
تجارت  

ديكتاتور
سرلشگران 

سرهنگان 

سرگردان  
گروهبانان   

سربازان 

۳۴۳۵



از خود بپرسيد: 
۱. اركان پشتيبانى از رژيم در كشور شما كدام است؟

۲. چه اركانى در جامعه از اهميت برخوردارند؟
۳. دليل يا داليل وظيفه شناسى مردم در مؤسسات و 

سازمان ها چيست؟ 
۴. چطور مى توان با مردم ارتباط برقرار كرد؟ 

۵. داليل اصلى اطاعت مردم از دولت چيست؟ 

?

 
رژه ی نظامى در هند در 

سال ۱۹۳۰. نمونه ای 
كالسيک از به رخ كشيدن 

اطاعت به وسيله ی رژيم 
استعماری انگليس با هدف 
مطيع كردن هر چه بيشتر 

مردم. 

اركان پشتيبانى: چگونه قدرت خود را نشان مى دهد اركان پشتيبانى: چگونه قدرت خود را نشان مى دهد

چرا با اطاعت به مثابه ی «ستون 
برخورد  سياسى»  قدرت  فقرات 
واضح  اش  دليل  مى شود؟ 
نكنند  اطاعت  مردم  اگر  است: 
گيرندگان  تصميم  و  قانونگذاران 
قادر به اجرای قوانين و تصميمات 
استراتژی  بود.  نخواهند  خود 
پايه ی  بر  مسالمت آميز  جنبش 

اين بصيرت استوار است. 

مبارزه ی  شيوه های  و  كار  طرز 
جريان  در  كه  مسالمت آميز 
بسته  كار  به  سياسى  كمپين های 
مى شود هدفى به جز قانع كردن 
حمايت  از  خودداری  به  مردم 
دولت)  (يعنى  شما  مخالفين  از 

ندارد.

اشاره
اطاعت مهمترين مقوله در بحث 

از قدرت سياسى است!

اطاعت از مفاهيم مهم در مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز است. اطاعت مردم از دستورات داليل چندی 
مى تواند داشته باشد. با درک اين داليل ما قادر خواهيم بود كه كه مردم را به عدم اطاعت از دستورات 
غيرعادالنه فرا خوانيم. درک اين داليل همچنين ما را قادر مى سازد كه به گونه ای منطقى نظريه ی «اطاعت 

امری طبيعى است» را رد كنيم. 
انسان ها با ژنى به اسم «اطاعت» به دنيا نمى آيند! اطاعت انسان ها به دليل زيست در جامعه و ضرورت 
قبول داوطلبانه ی قوانين و قواعد خاصى برای پيشبرد كار جامعه است. ولى وقتى كه قبول داوطلبانه تبديل 
به اطاعت اجباری شد و دولت با استفاده از تهديد و تنبيه آن را مطالبه كرد، پای اطاعت در پوست گردو 

مى رود و تبديل به عملى نااستوار مى شود. 

چرا مردم اطاعت مى كنند؟  ۱۰.

۳۶۳۷



غاز
. آ

 II

نشان  برای  آن  شيوه های  و  سياسى  قدرت  سرشت  درک  با 
همان ها  يعنى  سازمان هايش،  طريق  از  جامعه  در  خود  دادن 
كه اركان پشتيبانى ناميديم، و با درک اينكه اطاعت مهمترين 
از  مى توانيم  اكنون  است  سياسى  قدرت  از  بحث  در  مقوله 
اولين  و  برسيم  آن  عمل  به  مسالمت آميز  مبارزه ی  تئوری 

قدم های عملى را برداريم. 

مبانى  به  كردن  عمل  جمله  از  مهمى،  و  جدی  عمل  هر  در 
مبارزه ی مسالمت آميز، مهمترين مسايل مربوط به ارزيابى و 
جمله  از  كار،  پيشبرد  برای  برنامه ريزی  مى شود.  برنامه ريزی 
به راه انداختن كمپين، اهميت حياتى دارد. بدون برنامه ريزی 
درست، بنيان مبارزه بر حدس و گمان خواهد بود و موفقيت 
برنامه ريزی  اول  بايد  كمپين  در  قدمى  هر  شانس.  به  منوط 
شود، چه اين قدم تبيين استراتژی باشد، چه به دست آوردن 
پشتوانه ی مالى، چه متشكل كردن مردم از پايين و چه رابطه 

گرفتن با رسانه ها. 

يكى از مهمترين مسايل در برنامه ريزی، ارتباط برقرار كردن 
با توده ی مردم است. از اين طريق است كه مى شود نظر آنان 
تشويق  را  آن ها  كرد،  عوض  مختلف  موضوعات  به  راجع  را 
در  و  كنند  دنبال  بگيرند،  جدی  را  آدم  فعاليت های  كه  كرد 
مفيدی  پيشنهادهای  بخش  اين  بپيوندند.  جنبش  به  نهايت 
برای ارتباط گيری با مردم و روابط عمومى به طور كلى ارايه 

مى دهد. 

بخش ۴:
 ارزيابى توانايى ها و برنامه ريزی 

پرسش های اين بخش:
. چرا بايد توانمندی ها را ارزيابى كرد؟
. تحليل «ق.ض.ف.ت.»ی چيست؟

. چرا به طرح نياز داريم؟ 
 

موضوعات اساسى شامل اين ها مى شود: 
. مبارزه ی موفق و ناموفق

. سه مفهوم بنيادی مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز:
 ۱. تحليل استراتژيک نقاط قوت و ضعف

 ۲. برنامه ريزی
 ۳. هرگز روی انگيزه تمركز نكنيد: تمركز را روی توانايى بگذاريد

بخش ۵: 
مهارت های مربوط به برنامه ريزی:

قالب برنامه 

پرسش های اين بخش:
. مهمترين موضوعات مبارزه كدامند؟ 

. جه كسى چه مى كند؟ و چرا و كى و كجا و چگونه؟
. چگونه مى توان از قالب برنامه استفاده كرد؟ 

موضوعات اساسى شامل اين ها مى شود: 
. اهميت برنامه ريزی و «توضيح ۱۰ دقيقه ای»

. الگوی برنامه 
 

چكيده مطالب اين بخش: 
آغاز



بخش ۶:
ارتباط گيری با مردم 

بسط پيام  

پرسش های اين بخش: 
 

. چگونه ارتباطات را طرح مى ريزيم؟
. با چه كسانى مى خواهيم ارتباط برقرار كنيم؟

. پيام چيست؟
. چگونه به بسط پيام مى پردازيم؟

موضوعات اساسى شامل اين ها مى شود: 
 

.  ارتباط گيری هدفمند 
. گزينش مخاطبان 

. مفهوم پيام 
 

بخش ۷: 
كاری كنيد كه دنيا پيام شما را بشنود:

 اقدامات اعتراضى همگانى     

. اعتراض همگانى چيست؟
. چگونه اعتراض همگانى را برنامه ريزی مى كنيم؟ 

. چگونه دشمن رادر وضعيت دشواری قرار مى دهيم؟ 

مو ضوعات اصلى شامل اين ها مى شود: 
. برنامه ريزی اعتراض همگانى

. اقداماتى كه دشمن را در وضع دشواری قرار مى دهد و نحوه ی به كار بستن آن ها 

غاز
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ارزيابى توانمندی ها
 و برنامه ريزی  

۴



نمونه: فرق گذاری بين خواست و توانايى  

خواسته ها   توانايى ها
من فقط برای رفتن به مک دونالد پول كافى دارم من مى خواهم برای شام به  يک رستوران گران قيمت بروم

من فقط سى چهل نفر هوادار دارم من مى خواهم يک تظاهرات بزرگ به راه بيندازم

دولت در مورد رهبران اپوزوسيون و محل اختفای آنان 
اطالع چندانى در دست ندارد

دولت قصد دارد همه ی رهبران اپوزوسيون را دستگير كند

فرض كنيد كه مغازه داری بخواهد تصميم بگيرد كه چه جنسى فروش دارد و چه جنسى نه. اين مغازه دار   
بايد دست كم به دو چيز فكر كند: اول اينكه مردم خريدار چه اجناسى هستند و دوم اينكه او خود به چه 
قيمتى مى تواند اين اجناس را تهيه كند. به همين ترتيب، ما بايد هم به اين فكر كنيم كه آيا مردم واقعا 
خواستار مشاركت در اعتراضى همگانى هستند يا نه و بعد به اين كه برای سازمان دادن اين اعتراض به 
چه منابعى نياز داريم. به ارزيابى توانمندی های خود و نيروهای مخالف در عرصه ی «عرضه و تقاضا» برای 

اعتراض همگانى بپردازيد. (برگرفته از «شيوه های مؤثر انديشه» به قلم پل هين)

مخالف در عرصه ی «عرضه و تقاضا» برای اعتراض  همگانى بپردازيد. (برگرفته از «شيوه های مؤثر انديشه» به قلم پل هين)

برای تخمين ميزان تقاضا به منظور اعتراض 
مسالمت آميز از اين عوامل كمک بگيريد: 

. سود شخصى برای هر فرد شركت كننده: وقتى كه 
سود شخصى كم به نظر برسد مردم عالقه ی چندانى 
به شركت در مبارزه نشان نمى دهند، حتى اگر كه 
سود اين كار برای جامعه بسيار زياد باشد (به اين 

مطلب باز هم خواهيم پرداخت) 

جز  به  كه  كنند  فكر  مردم  اگر  موجود:  شق های   .
نيز  ديگری  حل های  راه  مسالمت آميز  مبارزه ی 
وجود دارد چندان عالقه ای به شركت در مبارزه ی 

مسالمت آميز نشان نخواهند داد. 

 برای نخمين توانمندی خود در به راه اندازی 
اقدامات مسالمت آميز از عوامل زير كمک 

بگيريد: 

. هزينه ی سازماندهى با بيشتر شدن شركت كنندكان 
بيشتر مى شود

. پوشش جغرافيايى: حتى اگر شمار فعاالن زياد باشد، 
تمركز در يک منطقه ی شهر واحد مى تواند توانايى شما 
به انجام برخى اقدامات، مثل سازماندهى كمپين های 

ملى را كاهش مى دهد. 

صرف  كه  وقتى  شامل  مى كنيد  استفاده  كه  منابعى   .
مادی  منابع  و  انسانى  نيروی  و  مى كنيد  سازماندهى 
موضوع  اين  به  باز   ۱۱ تا   ۹ بخش های  (در  مى شود 

خواهيم پرداخت)

ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی

ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی
در  گام  اولين  و  است  مسالمت آميز  مبارزه ی  پيشبرد  راه  در  اساسى  گام  اولين  برنامه ريزی 
راه جامه ی عمل پوشاندن به برنامه ارزيابى توانمندی های خود و مخالفان و سپس به وجود 

آوردن كمپينى بر اساس آن ارزيابى است. 
«اگر خود و دشمن خود را بشناسيد قادر به پيش بينى نتيجه ی هر جنگى خواهيد بود». 
سان تسو، «هنر جنگ» 

سان تسو، استراتژيست معروف 
چين باستان 

شروع  از  قبل  مى سنجيم  را  آب  دمای  اول  شنا  از  قبل  كه  همانطور 
موجود  واقعيت های  سنجش  به  اول  هم  مسالمت آميز  مبارزه ی 
مى پردازيم. حوزه ی بررسى و سنجش توانمندی ها حوزه ای است كه 
مى شوند.  اشتباه  و  غفلت  دچار  آن  در  معموال  مبارزه  به  واردان  تازه 
دست كم گرفتن نيروهای مخالف يا بهای بيش اندازه دادن به نيرو های 
خود ما را از برخورد واقع بينانه با شرايط موجود باز مى دارد و دستيابى 
راه  اين  در  قدم ها  مهمترين  از  يكى  مى كند.  غيرممكن  را  هدف  به 

تفاوت قايل شدن ميان خواست و توانايى است.  

اشاره
تأكيد را برخواست نگذاريد: بر 

توانايى بگذاريد! 

چرا بايد به ارزيابى توانمندی ها پرداخت؟ ۱۱.

۴۴۴۵



برنامه ريزی بهترين راه برای سازمان دادن اقدامات 
كتاب  اين  دوم  بخش  است.  كمپين ها  مانند  عمده 
اين  به  مسالمت آميز،  كمپين  اداره ی  عنوان  تحت 
مهم مى پردازد و نشان مى دهد كه بدون برنامه ريزی 
صحيح كار كمپين شما بر پايه حدس و گمان خواهد 
بود و موفقيت اش منوط به شانس. همه ی جنبه های 
تعيين  جنبه  اين  چه  شود،  طرح ريزی  بايد  كمپين 
استراتژی باشد چه تأمين هزينه ها چه بسيج مردمى 
و چه پوشش رسانه ای. به همين دليل برنامه ريزی 
چند سطحى برای موفقيت جنبش مسالمت آميز از 

ضرورت برخوردار است. 

نمونه ی مشخص: اوتپور. 
صربستان. ۲۰۰۲. برنامه ريزی از اواخر 
سال ۱۹۹۹ به اين سو بهتر شده است. 

پس از بمباران صربستان و مونته نگرو به 
وسيله ی نيروهای ناتو در بهار سال ۱۹۹۹، 
را  قدرت  كه  كرد  تالش  ميلوسويچ  رژيم 
خود  مخالفان  همه ی  به  و  كند  يكپارچه 
از  بسياری  زد.  مزدوری  و  خيانت  انگ 
يک  سر  بر  نتوانستند  طلب  اصالح  احزاب 
توافق  به  مشخص  و  منسجم  پالتفورم 
برسند و همين زمينه را برای شكل گيری 
به  و  كرد  آماده  حزبى  غير  جنبش  يک 
كند.  بسيج  را  توده ها  كه  داد  امكان  آن 
نقش   ۲۰۰۰ سال  در  اوتپور  ميان  اين  در 
مهمى بازی كرد. ولى اين كار تنها به دليل 
 ۱۹۹۹ سال  پاييز  دقيق  برنامه ريزی های 
مهمترين  شرح  به  زير  جدول  شد.  عملى 
اوتپور  در  تاكتيک  و  استراتژی  مؤلفه های 
فعاليت،  از  سطحى  هر  برای  مى پردازد: 
تاكتيک های  تا  گرفته  كالن  از استراتژی 

مشخص طرحى ريخته شد. 

موفقيت به معنى شكست خوردن ولى از دست 
ندادن شور و اشتياق است. 

وينستون چرچيل

ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی

.۱۳

با ارزيابى درست توانمندی ها، كه 
خوبى ها  درست  تحليل  واقع  در 
به  يک  زدن  دست  بدی های  و 
به  مى توان  است،  مشخص  اقدام 
تحليل  رسيد.  بعدی  مرحله ی 
برای  وسيله ای  واقع  در  قضفتى 
محيطى  و  سازمان  يک  ارزيابى 
مى كند.  فعاليت  آن  در  كه  است 
راه  در  گام  اولين  تحليل  اين 
و  مى شود  محسوب  برنامه ريزی 
به  كه  مى كند  كمک  سازمان  به 
بپردازد.  اصلى  مسايل  بر  تمركز 
قضفت مخفف قوت، ضعف، فرصت 
و تهديد است. قوت و ضعف عوامل 
تهديد  و  فرصت  هستند،  درونى 
تحليل  اهميت  بيرونى.  عوامل 
كه  است  اين  در  ويژه  به  قضفتى 
كمک مى كند فرصت های موجود 
را شناسايى كنيد. از اين گذشته 
با درک نقاط ضعف مى توانيد به از 
بپردازيد  تهديد هايى  بردن  ميان 
معرض  در  را  شما  سازمان  كه 

خطر قرار مى دهد. 

نقاط قوت
. چه برتری هايى داريد؟ 

. از عهده انجام چه كارهايى به 
خوبى بر مى آييد؟

. امكان دسترسى به چه منابع 
ديگری را داريد؟ 

. ديگران نقاط قوت شما را در 
چه چيزهايى مى دانند؟

نقاط ضعف
. چه چيزهايى را مى توانيد بهبود 

ببخشيد؟
. از عهده انجام چه كارهايى به 

خوبى بر نمى آييد؟
. از انجام چه كارهايى بايد دوری 

كنيد؟

فرصت ها
. فرصت های مناسبى كه در 

اختيار داريد كدامند؟
. به چه روندهای جالبى آگاهى 

داريد؟ 
. آيا متحدين بالقوه ای در دور و 

بر خود سراغ داريد؟

تهديدها 
. چه موانعى بر سر راهتان قرار 

دارد؟
. نيروی مخالف شما به چه كاری 

مشغول است؟
. آيا هيچ يک از ضعف هايتان 

مى تواند به طور جدی آينده ی 
جنبش را به خطر بياندازد؟

تحليل  از  درست  استفاده ی  برای 
ق.ض.ف.ت پنج قاعده وجود دارد:

ضعف  و  قوت  نقاط  مورد  در   .۱
سازمان تان واقع بين باشيد. 

بايد  مى كنيد  كه  تحليلى  هر   .۲
بين موقعيت امروزی سازمان و 
موقعيت فردايى آن تفاوت قايل 

شود. 
عمل  و  فكر  مشخص  طور  به   .۳

كنيد.
را  تحليل تان  مبنای  هميشه   .۴
عملكرد نيروی مخالف بگذاريد 
و سنجه را اين كه آيا عمل شما 
در مرحله ای فروتر يا فراتر قرار 

دارد. 
۵. تحليل قضفتى بايد ساده و كوتاه 
از  موضوع  بررسى  از  بعد  باشد. 
را  تحليل  گوناگون  زاويه های 
جمعبندی  و  خالصه  دقت  به 

كنيد. 
 

با احتياط ارزيابى و به طور 
استراتژيک عمل كنيد. منابع 

موجود، هم برای شما و هم برای 
مخالفان تان محدود است. 

مهم  

چرا نيازمند برنامه ريزی هستيم؟  مراد از تحليل ق.ض.ف.ت. چيست؟  ۱۲.

۴۶۴۷



به  رسيدن  تا  را  جنبش  فعاليت   .
مرحله ی انتخابات ادامه دهيد

. كمپينى سه بعدی را بر له نيروهای 
مخالف  نيروهای  عليه  و  اپوزيسيون 
سازمان داده و مردم را به رأی دادن 

تشويق كنيد
. برای مقابله با تقلب های انتخاباتى از 
طريق اعتصاب عمومى آماده شده و 
خود را برای به دست گرفتن قدرت 
با كمک متحدين اصلى آماده كنيد

چگونه مى توان
 در مبارزه پيروز

 شد؟ 

.۱ 
 استراتژی
كالن

. جوانان را بسيج كنيد، به عضوگيری 
و  سازمان ها  با  و  بپردازيد  انبوه 
نيروهای  و  غيردولتى  تشكيالت 

اپوزوسيون متحد شويد
. برای ارتباط گيری و بسط پيام خود 

از نماد استفاده كنيد
حفظ  را  خود  تهاجمى  موقعيت   .

كنيد 

مهمترين عرصه ها
 را برای مبارزه

 برگزينيد

۲.
 استراتژی

ولى  هزينه  كم  همگانى  اعتراضات   .
اعتصابات  خيابانى،  تئاتر  مؤثر، 

دانشجويى
به  كه  رسمى  رسانه های  بايكوت   .
قرار  استفاده  مورد  دولت  وسيله ی 

مى گيرد

در عرصه هايى به 
مبارزه

 بپردازيد كه امكان 
برنده شدن داريد

۳. 
تاكتيک

اداره كردن يک كمپين مثل اداره كردن يک كسب و كار است. برای موفق شدن بايد به دو سئوال پاسخ داد: 
اول،« مقصد كجاست؟» و دوم، «چگونه مى توان به مقصد رسيد؟» نگرش شما به پرسش اول و استراتژی 
شما به پرسش دوم پاسخ مى دهد. در جريان كمپين سر شما آنقدر شلوغ خواهد شد كه فرصتى برای 
ترسيم خطوط استراتژيک يا حتى تاكتيكى مبارزه نخواهيد داشت. اين كار را بايد از قبل كرده باشيد. البته 
چون كمپين ها هميشه دچار تغيير و تحول مى شوند طرحى كه از قبل ريخته ايد بايد انعطاف پذير باشد. 

با اين وجود اين طرح، شالوده ی كار و نقشه اصلى را مى سازد. 

   هرگز     هميشه    

. تحليل های واقع بينانه ارايه دهيد
. بنا را بر توانايى و نه خواست بگذاريد

. كاری كنيد كه حاميان تان از نقشه هايى كه 
مى كشيد حمايت كنند

. در مورد اهداف تان بحث كنيد و تصميم بگيريد
. در مورد برنامه هايى كه شما را برای رسيدن به 
هدف ياری مى كنند به اتخاذ تصميم بپردازيد

. انعطاف پذير و تطبيق پذير باشيد
. از فرصت ها استفاده كنيد

. از خطاها بياموزيد

. مخالفين را دست كم نگيريد
. در مورد توانايى های خود غلو نكنيد

. تصور نكنيد كه منابع تان نامحدود است 

كجا؟         

جدول زير به شرح مهمترين مؤلفه های استراتژی و تاكتيک در اوتپور مى پردازد؛ برای هر سطحى از 
فعاليت، از  استراتژی كالن گرفته تا تاكتيک های مشخص طرحى ريخته شد.

ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی ارزيابى توانمندی ها و برنامه ريزی

چطور؟

۴۸۴۹
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مهارت های مربوط به برنامه ريزی

قالب برنامه
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مهارت های مربوط به برنامه ريزی: قالب برنامه                 
                 

از آنجا كه برنامه ريزی اولين و مهمترين تاكتيک در راه انجام كار است، كمپين شما، يا هر فعاليت 
ديگری كه مى كنيد، به دانستن يک سری دستورالعمل، هم در زمينه های استراتژيک و هم تاكتيكى، 
نياز دارد. در تجارت مى گويند « اگر مى خواهيد كااليتان را بفروشيد بايد بتوانيد خريدار را در ظرف 
تنها ۱۰ دقيقه قانع كنيد كه به نفع اوست آن را بخرد». اين در مورد جنبش مسالمت آميز نيز صدق 
مى كند. چنين جنبشى بايد برنامه ها و اسناد مربوط به فعاليت خود را به شكلى موجز و روشن تهيه 

كرده و آن ها را در قالبى استاندارد بريزد. 

. شرايطى كه در آن اقدام اعتراضى انجام مى شود چيست؟
. چه مى خواهيد بكنيد؟ (برنامه چيست؟) 

. شرط موفقيت چيست؟ (ايده ی عمل)
. چه كارهای بايد انجام شود و چه كسانى چه وظايفى بر عهده خواهند داشت؟ 

. چه اطالعاتى در رابطه با پشتيبانى و ارتباطات از اهميت برخوردار است؟
. نيروهای مخالف به چه اقداماتى برای بازداری شما دست خواهند زد؟

پاسخ ها بايد با وضوح و ايجاز نوشته شود و از زبانى ساده بهره بگيرد. 

از  سطحى  هر  در  برنامه  قالب 
مى توان  و  دارد  كاربرد  كمپين 
كوچک  اقدامات  برای  هم  آن  از 
استفاده  بزرگ  كمپين های  هم  و 
مهمترين  به  برنامه  قالب  كرد. 
ممكن  خواننده  كه  پرسش هايى 
است در ذهن داشته باشد، پاسخ 

مى دهد.

«هيچ كااليى را نمى توان فروخت مگر 
اينكه بتوان خريدار را در ظرف تنها 

۱۰ دقيقه قانع كرد كه به نفع اوست 
آن را بخرد.»

پرسش های اصلى مربوط به مبارزه كدامند؟  ۱۴.

به  توجه  موفق  برنامه ريزی  كليد  است.  آن ها  خوب  سازماندهى  موفق،  جنبش های  همه ی  ويژگى  يک 
جزييات است. در ارتباط با هر عملى بايد به اين پرسش ها پاسخ داده شود: «چه كسى چه مى كند؟ كى، 

چگونه، كجا و چرا؟».

استفاده از يک قالب واضح به دو شكل به فعالين جنبش كمک مى كند:
۱. برنامه ای كه با وضوح نوشته شده باشد در همان خوانش اول فهميده مى شود. 

۲. با استفاده از جزوه ی قالب برنامه فعاالن راحت تر مى توانند به پخش پيام جنبش در ميان مردم محلى 
بپردازند.  

يكى ديگر از خوبى های داشتن برنامه اين است كه كمک مى كند كه سازمان را از درون منسجم نگاه داريم، 
توانمندی هايمان را آشكار كنيم و در صورت لزوم به تعديل يا تغيير سيستم كاری بپردازيم.  

قلب برنامه بايد پنج بخش داشته باشد و هر بخش 
جز  به  باشد.  شده  نوشته  ايجاز  با  و  وضوح  به  بايد 
تشريح كل كمپين مى پردازند هر  متن هايى كه به 
بخشى بايد در حدود يک پاراگراف باشد و كل متن 

از دو صفحه تجاوز نكند. 

نمونه ی قالب برنامه در زير آمده است: 

 چه كسى چه مى كند؟ ِكى، چگونه، كجا و چرا؟۱۵.

چگونه از قالب برنامه استفاده كنيم؟  ۱۶.

۵۲۵۳



 پاراگراف مربوط به قالب برنامه     مضمون: 

فعالت های  همچنين  و  خود  مخالف  نيروهای  فعاليت های 
خود را در چارچوب اقدامى كه طرح ريزی شده و قرار است 

انجام شود شرح دهيد
1. موقعيت

به طور واضح و موجز توضيح دهيد:
. چرا اين اقدام مهم است (مثال: برای اعتراض به سانسور 

رسانه های گروهى)
طريق  از  (مثال:  شد  خواهد  عملى  اقدام  اين  چگونه   .

تظاهرات خيابانى)
. كى و كجا (مثال: ظهر جمعه در مقابل تلويزيون دولتى)

. چه كسى چه خواهد كرد (مثال: دانشجويان به خواندن 
اخبلر سانسور نشده در مقابل دوربين خواهند پرداخت)

11. شرح مأموريت

 توضيح دهيد كه كى و چگونه كمپين مسالمت آميز دست 
به اقدام اعتراضى خواهد زد. همه ی مراحل عمل را تشريح 

كنيد. 
. اگر هدف شما به راه اندازی يک كمپين است، اين بخش 
شامل  مراحل  اين  مى پردازد.  مربوطه  مراحل  توضيح  به 
آماده سازی و اهداف ميانى خواهد بود. مراحل مختلف يک 

كمپين مى تواند زمانى يا مكانى باشد. 

 III. انجام كار

موجود  تداركاتى  و  اداری  پشتيبانى  چه  كه  كنيد  روشن 
است و چگونه مى توان آن ها را به دست آورد. 

. نيازمندی های مادی و انسانى را فهرست كنيد(ِكى و چه 
كسى) . به عنوان نمونه ممكن است كمک مالى يا امكاناتى 

از قبيل فيلم ، سخنران و شومن برايتان فراهم باشد.

 IV. اداره و تداركات

به پرسش های زير پاسخ دهيد: 
گروه های  بين  كردن  برقرار  ارتباط  مسئول  كسى  چه   .
اعتراضى  اقدام  و/يا  كمپين  در  كننده  شركت  مختلف 

خواهد بود؟ 
. چه پيامى بايد منتقل شود؟
. چگونه بايد منتقل شود؟

اينترنتى،  نشانى  تلفن،  شماره  مى توانيد  قسمت  اين  در 
نشانى پيک پستى و غيره را نيز بياوريد. 

V. هماهنگى و ارتباطات

نمونه ی قالب برنامه: 

مهارت های مربوط به برنامه ريزی: قالب برنامه  مهارت های مربوط به برنامه ريزی: قالب برنامه 

مى توانيد به قالب برنامه به صورت يک چرخه ی ا 
دايره نگاه كنيد.

است.  دايره  آغاز  داريد  قرار  آن  در  كه  موقعيتى   
رسالت  تعريف  به  بعدی  مرحله ی  در  موقعيت  اين 
كار منجر مى شود كه در بردارنده ی اهداف جنبش 
است. انجام يا اجرای كار به اين مى پردازد كه چگونه 
مى شود به اين اهداف رسيد و اين به نوبه ی خود ما 
اداره  به  مربوط  كه  مى رساند  بعدی  مرحله ی  به  را 
كردن و هماهنگى مى شود. ارزيابى، دايره را مى بندد 
و با وجودی كه به جزو قالب برنامه محسوب نمى 
شود، موقعيت های مختلف را به هم وصل مى كند. 
و  خود  سازمان  مورد  در  چيزی  ما  برنامه ای  هر  با 

نيروهای مخالف مى آموزيم. 

اشاره
اصرار داشته باشيد كه حتما از اين قالب 
برای برنامه ريزی و گزارش دادن استفاده 

شود  

اشاره
ابتدا بداهه انديشى كنيد و سپس نتايج 
به دست آمده را در ارتباط با طرحى كه 

داريد طبقه بندی كنيد. 

اهداف
فلسفه ی كار

موقعيت        موقعيت     انجام كار   ارزيابى فعاليت ها        

اداره ی كار
 و تداركات

هماهنگى
 و ارتباطات
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 نمونه ی اعالم موضع

كميته ی ترويج انتخابات آزاد و منصفانه به منظور 
برپايى يک دولت دمكراتيک به سازماندهى كمپينى 
 ۲۰۰۶ سال  ژوئن  اول  تاريخ  در  مسالمت آميز 

مى پردازد و مردم را فرامى خواند تا: 

پشتيبانى  طلب  اصالح  نيروهای  كانديداهای  از   .
كرده و در انتخابات پارلمانى به آن ها رأی دهند. 

جلوگيری  انتخابات  در  تقلب  از  تا  كنند  كمک   .
شود.

در  تا  بپردازند  اعتصاب»  ی  «كميته  برپايى  به   .
صورت تقلب تحريم های مسالمت آميز عليه رژيم 

اعمال شود.

آماده  دمكراتيک  دولت  يک  برپايى  برای  را  خود   .
كنند.

بررسى نمونه ی عملى: مرحله بندی اجرايى
و  برخيزيد  كمپين  برنامه:  قالب  از  استفاده 
رأی بدهيد (ب.خ.ر.د.) را مى توان به سه گامه 

تقسيم كرد: 
 

عناصر  مقدماتى):  (گامه ی  اول  گامه ی  در 
وظيفه ی  و  كرده  بسيج  را  سازمان  تعليمى 
تعليم كادرهای انتخاباتى كمپين در هر منطقه 

را به عهده ی آنان بگذاريد. 

برنامه ی  ميانى):  (گامه ی  دوم  گامه ی  در 
انتخاباتى  ناحيه ی  هر  در  كمپين  تعليماتى 
اجرا  مجرب  دهندگان  تعليم  وسيله ی  به 

مى شود.

فعالين  اجرايى):  (گامه ی  سوم  گامه ی  در 
تعليم ديده به مردم برای شناسايى حوزه ها و 
رأی دادن كمک مى كنند، خدمات نظرسنجى 
ارايه مى دهند، از جريان برگزاری رأی گيری 
رأی  پايان  از  پس  و  مى كنند  تهيه  گزارش 

گيری نتيجه را به اطالع عموم مى رسانند. 

اشاره
برنامه ی خود را 

مرحله بندی كنيد!            

كمپين ب.خ.ر.د. در اوتپور در جريان مبارزات 
انتخاباتى سال ۲۰۰۰ از سه مرحله تشكيل شده 
بود. برخورداری از امكانات كافى برای شروع كار 
بر  گذاشت.  كمپين  كل  بر  مثبتى  بسيار  تأثير 
خالف ساير احزاب اصالح طلب در صربستان، 
مهارت های  ارتقأ  به  وقفه  بى  اوتپور  كمپين 
داوطلبان پرداخت (برای اطالع بيشتر به بخش 
مؤسسات  و  سازمان ها  با  و  كنيد)  مراجعه   ۱۴
غيردولتى در سطح ملى و جهانى ارتباط برقرار 
و  اطالعاتى  پشتيبانى  از  طريق  اين  از  كرده، 
آموزسى آنان در زمينه هايى مانند استانده های 
جهانى انتخابات آزاد و منصفانه برخوردار شد. 
آنچنان  شرايطى  در  نه  اما  مشابه  كمپينى 
دشوار در اسلواكى نيز موفق شد با بسيج مردم 
و فراخواندنشان به حوزه های رأی گيری دولت 
ساقط  را  مچير،  والديمير  وقت،  وزير  نخست 

كند. 
در گرجستان (۲۰۰۲) و اوكراين (۲۰۰۵) نيز 
كمپين های ب.خ.ر.د. توانستند به موفقيت های 

عظيمى دست يابند. 
 

سراسری  بايكوت  به  مى خواهيد  اگر 
هواداران  ولى  بپردازيد  دولتى  رسانه های 
فعال معدودی آن هم تنها در برخى نقاط 
كشور داريد، يا بايد برنامه ی خود را تعديل 
كنيد و يا به ريختن طرحى برای عضوگيری 

گسترده در سطح كشور بپردازيد. 

فراموش نكنيم

مهارت های مربوط به برنامه ريزی: قالب برنامه   مهارت های مربوط به برنامه ريزی: قالب برنامه  ۵۶۵۷



بسط پيام 
۶

ارتباط هدفمند:



ارتباط هدفمند: بسط پيام  ارتباط هدفمند: بسط پيام 

 ارتباط هدفمند: بسط پيام
را  قديمى  المثل  ضرب  اين  اگر  است».  شمشير  از  براتر  مى گويد: «قلم  انگليسى  ضرب المثل  يک 
مى خواستند امروز بسازند به احتمال مى گفتند «واژه از ارتش نيز نيرومندتر است». ارتباط هدفمند 
مى تواند مردم را به سمت كمپين شما جلب كند و به تدريج الهام بخش آن ها برای عوض كردن 
جامعه شود. برای مؤثر بودن ارتباط گيری هدفمند بايد به چهار عامل دقت كند:  تعيين مخاطب، 

پيام، پيام رسان و باز خورد. 

شما بايد خود همان تغييری باشيد كه مى خواهيد بدهيد. مهاتما گاندی 

تا اينجا آموختيم كه قدرت چگونه 
عمل  پشتيبانى  اركان  طريق  از 
مى كند، دريافتيم كه چگونه بايد 
و  جنبش  توانايى های  ارزيابى  به 
بر  وچگونه  پرداخت  آن  مخالفان 
آن اساس برنامه ريزی كرد (بخش 

۴ و ۵).                     

ريختن طرحى برای ارتباط رسانى 
به ريختن طرحى برای كمپين يا 

اعتراض همگانى شباهت دارد. 
برای  مردم  بسيج  قصدمان  اگر 
ارتباط  است،  استبداد  با  مقابله 
گيری با مردم را بايد با دقت و به 
گونه ای جامع انجام دهيم. اهداف 
ارتباط گيری هدفمند اين هاست: 

 
                                       

. عوض كردن نظر مردم در مورد موضوعى خاص                            
. عوض كردن نحوه ی برخورد مردم با آن موضوع 

چگونه ارتباط رسانى را طرح مى ريزيم؟ ۱۷.

برای رسيدن به اين اهداف بايد تعيين كنيد كه چه كسانى را مى خواهيد تحت تأثير قرار دهيد (مخاطب)، 
چه مى خواهيد بگوييد (پيام) و چگونه مى خواهيد بگوييد (پيام رسانى). همچنين بايد بدانيد كه پيام و 
پيام رسانان شما چه واكنشى را در ميان مردم برانگيخته اند تا بتوانيد در صورت لزوم به تعديل يا تغيير 

شيوه ی كار بپردازيد (بازخورد).   

هدف  .۱

تجربه نشان داده است كه اگر جنبش مسالمت آميز به ارتباط گيری با چهار دسته مخاطب بپردازد شانس 
موفقيت خود را به ميزان زيادی افزايش مى دهد. 

پيام                    رسان               ۲.  پيام  بازخورد ۳.   .۴

 مخاطبين ما چه كسانى هستند؟  ۱۸.

مى خواهيد كه اين گروه چنين 
كند يا باشد

گروه           اعضا شامل 
. صريح باشد، شوق داشته باشد، آماده ی 

عمل باشد
. در راه رسيدن به اهداف جنبش خطر كند

كسانى كه از سازمان شما فعاالنه ی يا غيرفعاالنه 
حمايت مى كنند. 

اعضا و هواداران 

. پذيرای پيام شما باشد تا بدين وسيله 
بتوانيد به جذب هر چه بيشتر افراد 
بپردازيد. اين افراد مى توانند شامل 

هواداران نيروهای مخالف نيز بشوند. 

طيفى گسترده، از نيروهای اپوزيسيون گرفته تا 
اتحاديه های دانشجويى 

مخاطبين عام تر

. متحد فعالى در يک ائتالف گسترده باشد، 
بتواند بر سر موضوعات گوناگون با ساير 

اعضای ائتالف توافق كند و در ائتالف باقى 
بماند تا سازمان به اهداف استراتژيک خود 

برسد. 

«بقيه ی اپوزيسيون» كه شامل گروه های فعالى 
مى شود كه ارزش هايى مشابه ارزش های شما دارند و 

رويكردشان به مبارزه مسالمت آميز است. 

متحدين بالقوه

. به تبليغ و حمايت از اهداف شما بپردازد 
. به تحريم و محدود سازی حوزه ی عمل 
سركوبگرانه ی نيروهای مخالف بپردازد. 

مؤسسات غيردولتى هوادار حقوق بشر، رسانه های 
خارجى، دولت های ديگر و جامعه ی تجاری 

مخاطبين جهانى

۶۰۶۱



و  عاليق  و  عقايد  گروه  هر  كه  چرا  دارد  را  خودش  خاص  قوانين  مخاطبين  از  گروه  هر  با  ارتباط گيری 
خواست های خودش را دارد. شما بايد از اين ويژگى ها برای جذب افراد هر گروه استفاده كنيد و در اين راه 
به « ارزش» های آنان متوسل شويد. «ارزش ها» ايده های شكل گرفته در اجتماع هستند كه تعيين مى كنند 

چه چيزی خوب و چه چيزی بد است. 

موسسه ی دمكراتيک ملى كه سازمانى مستقل ولى 
در ارتباط با حزب دمكرات آمريكا است، «پيام» را 
اين گونه تعريف كرده است: «پيام» ميزان معينى از 
اطالعات درست است كه به وسيله ی يک كانديدا، 
و  وقفه  بى  طور  به  مسالمت آميز  جنبش  يا  حزب 
(ديويد  مى شود.  تكرار  مردم  كردن  قانع  هدف  با 

گودمن، «بسط پيام»)
باشد،  شناسايى  قابل  واقعيت های  بايد  پيام  مبنای 
دست  از  را  خود  اعتبار  پيام  صورت  اين  غير  در 
شما  كه  گونه  بدان  واقعيت،  به  شما  پيام  مى دهد. 
كه  باشد  نياز  شايد  گاهى  مى كند.  اشاره  مى بينيد، 
اين واقعيت در ترتيب و تركيب خاصى عرضه شود 
تا تأثيرات خاصى بر مخاطب بگذارد. به عنوان نمونه 
شايد بخواهيد بر اهميت واقعه ای تأكيد كنيد و به 
نتيجه ی  به  كه  نماييد  تشويق  را  مردم  وسيله  اين 
شما  پيام  برسند.  خاص  موضوعى  مورد  در  خاصى 
بايد مردم را تشويق به عمل كند يا آنان را وادارد 
كه كه نسبت به فراخان آتى شما در مورد اقدامى 
بايد  شما  مثبت نشان دهند. پيام  مشخص واكنش 
 ۵ بخش  باشد (به  شما  كاری  فلسفه ی  با  در پيوند 

مراجعه كنيد). 

اين چهره ی صربستان است. 
كتك  مخالفين  از  يكى  تصوير  پوستر  اين  در 
خورده ى حركت اعتراضى اوتپور را مى بينيم. اين 
عكس چهر ه ى سركوبگر رژيم مبالسويچ را افشا 

مى كند. صربستان، 2000

ارتباط هدفمند: بسط پيام  ارتباط هدفمند: بسط پيام 

پيام چيست؟ ۱۹.

تنها  و  نيست  كافى  خود  خودی  به  واقعيت 
خاصى  زمينه ی  در  كه  كارمى آيد  به  زمانى 

مورد استفاده قرار بگيرد. 

به  ياد داشته باشيد: 

برای درک بهتر مقوله ی بسط پيام بار ديگر به تحليل قضفتى مراجعه كنيد (كه بار اول در بخش چهارم به 
آن پرداختيم). اين ارزيابى مى تواند شروع خوبى باشد. 

فرصت ها: 
(ما در باره ی آن ها)

نقاط قوت:
(ما در مورد 

خودمان)

استبدادی
نامشروع
فاسد
بى رحم

دمكراتيک
راستگو
محبوب
مترقى

نقاط ضعف: 
(آن ها در مورد 

خودشان)

تهديد ها: 
(آنها در مورد ما)

ميهن دوست
شكست ناپذير

مسئول 
پاسدار 

خيانت كار
ضعيف
فريب كار
تروريست

به  مؤثری  پيام  كه  مى كند  كمک  ما  به  جدول  اين 
وجود آوريم و خود را برای مقابله با دستگاه تبليغاتى 
گسترده تر  جنبش  كه  چه  هر  سازيم.  آماده  رژيم 
مى شود دستگاه تبليغاتى رژيم با شدت بيشتری به 
كار مى افتد. اگر پيام خود را به مثابه ی يک عكس 
در نظر بگيريد با استفاده از جدول مذكور مى توانيد 
كه قاب درستى برای آن انتخاب كرده و نظراتى را 

كه مى خواهيد، در پيام خود بگنجانيد. 
جرج الكف، زبان شناس معروف، نشان مى دهد كه 
به  مى تواند  موضوع  يک  برای  قاب  تعيين  چگونه 
شود.  تبديل  سياسى  مباحثه ی  در  قدرتمندی  ابزار 
وقتى كه نيروهای مخالف به جنبش شما انگى مانند 
وارد  نشويد.  بحث  وارد  آن ها  با  مى زنند  «خيانت» 
شدن در چنين بحثى شما را در موضع دفاعى قرار 
به  و  كنيد  عوض  را  بحث  قاب  عوض  در  مى دهد. 
تأكيد  خودتان  بودن  دوست  ميهن  بر  نمونه  عنوان 
كنيد، ويژگى هايى را كه جامعه ارزش مى شمارد به 
خود و جنبش تان نسبت دهيد و نيروهای مخالف را 

ناقض آن ها بخوانيد. 

نمونه: پيام گير قضفتى:
جنبش های مسالمت آميز عليه 

استبداد 

چگونه به بسط پيام مى پردازيم؟ ۲۰.
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تازه  پيامى  خلق  گيربه  پيام  نتايج  از  استفاده  با 
بپردازيد. 

ارزش  شما  مخاطبين  كه  مسايلى  كردن  خالصه   .
زمانى  تنها  اما  است،  مهم  واقعيت  مى دانند: 
ارزشمند و تأثير گذار خواهد بود كه با ارزش های 

مردم پيوند داده شود. 

. ربط دادن ارزش ها به وضع موجود: شما پيام تان را 
در واكنش به وضع موجود خلق مى كنيد، درست 
به همان گونه كه اقداماتتان را بر پايه ی رسالتى كه 
برای خود برگزيده ايد طرح مى ريزيد. وضع موجود 
مى تواند خاص باشد (مانند دستگيری فعاالن) يا 
عام (مانند سانسور رسانه های گروهى)، اما در هر 

حال بايد به طور مشخص درک و معنى بشود. 

شكل  قضفتى  ازتحليل  استفاده  با  را  خود  پيام   .
دهيد: اول روشن كنيد كه موضع نيروهای مخالف 
در ارتباط با موقعيتى كه در آن قرار داريد چيست. 
قرار  خود  موضع  مقابل  نقطه ی  در  را  آن  سپس 

دهيد. 

در جواب بنويسيد  مشكل
نمونه ی پيام برای 
كشاورزان مناطق 

روستايى:

نمونه ی پيام برای 
دانشجويان:

آيا قصد داريم كه 
پيام واحدی را به 

مخاطبين مختلفى 
برسانيم؟ 

نمونه: كشاورزان 
مناطق روستايى

نمونه: دانشجويان

پيام برای كشاورزان 
مناطق روستايى:

پيام برای دانشجويان:

آيا بايد به 
كشاورزان و 

دانشجويان يک 
بروشور واحد داد يا 

از پيام رسان های 
مختلفى برای هر 

يک استفاده كرد؟ 
نمونه ی نقد عملكرد:  چگونه مى توان نظر 

ديگران را راجع 
به پيام دانست؟ 
(واكنش دولت، 
توجه جامعه ی 
جهانى و غيره)

نمونه: راه درست و نادرست استفاده از پيام رسان: 

نابود شو!
پيام خود را واضح نگه داريد. 

پيام  وضوح  به  اوتپور  كمپين  در  خودچسب  اين 
نشان  سادگى  به  و  رساند  جوانان  به  را  جنبش 
و  ميلوسويچ  كه  است  اين  كمپين  هدف  كه  داد 

رژيمش از ميان بروند. 
خودچسب اوتپوری، صربستان، ۲۰۰۰

شبكه ی جهانى اينترنت- ابزاری 
قدرتمند برای ارتباط گيری با مخاطبين 
جهانى و همچنين برخى مخاطبين بومى

تمرين:
پيام، پيام رسان و نقد عملكرد (بازخورد)در در 
ستون سمت راست راه حل درست را تشخيص 
داده و انتخاب كنيد. پيام خود را بر پايه ی آن 
طرح بريزيد و پيام رسانى را برای انتقال آن به 

گروه های خاصى تعيين كنيد.  

ارتباط هدفمند: بسط پيام  ارتباط هدفمند: بسط پيام 

   نادرست       درست    

استفاده از يک پايگاه اينترنتى انگليسى زبان برای 
مانند  جهانى  سازمان های  با  كردن  برقرار  ارتباط 

ديده بان حقوق بشر و سازمان ملل. 

استفاده از همان پايگاه اينترنتى برای رابطه گرفتن 
با كشاورزان مناطق روستايى كه نه زبان انگليسى 

مى دانند و نه مى دانند كه اينترنت چيست. 

۶۴۶۵



۷
كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود: 

انجام اعتراضات همگانى 



كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود
اعتراضات همگانى وسيله ی مؤثری برای جاب نظر مردم به كار و پيام شما است. برگزاری دقيق 
و با برنامه ی چنين اعتراضاتى نيروهای مخالف را به واكنش نسبت به آن وامى دارد و در نتيجه 

موجب مى شود كه جنبش مرئى تر شده و قدرت بيشتری كسب كند. 

و  مهمترين  جمله  از  اقدامات همگانى  يا  اعتراضات 
بهترين ابزارهايى است كه جنبش های مسالمت آميز 

در اختيار دارند. علت در سه امر نهفته است: 

و  مادی  امكانات  با  مى توان  را  همگانى  اعتراضات   .
نيروی انسانى محدودی سازمان داد

محدود  فضای  در  مى توان  را  همگانى  اعتراضات   .
سياسى و هنگام افزايش فشارهای استبدادی نيز 

سازمان داد
. اين گونه اقدامات نظر رسانه های گروهى را به خود 
پيام  كه  مى سازد  قادر  را  جنبش  و  مى كند  جلب 
خود را در سطح هر چه گسترده تری مطرح كند. 
مناسب  جای  در  عكس  كه  يک  نكنيم  فراموش 

مى تواند كار هزار واژه را بكند! 
  

اعترضات همگانى را بهتر است با استفاده از «جدول زمانى»  برنامه ريزی كنيد. اسم اين جدول از وسيله ای 
كه معلمان برای آماده سازی دانش آموزان خود برای امتحان های دشوار استفاده مى كنند، گرفته شده. 

. به شركت كنندگان زمان و مكان برنامه را يادآوری كنيد

. اعالميه ی مطبوعاتى و بيانيه ی همگانى را تنظيم كرده و 
پيام خود را در آن بياوريد

. كنفرانسى مطبوعاتى برگزار كنيد (در صورت ضرورت)

۲۴ ساعت قبل از اقدام همگانى
. برای آخرين بار فهرست برنامه و مواد مورد نياز را 

مروركنيد

. برای خبرنگاران اعالميه ای مطبوعاتى بفرستيد و از آن ها 
دعوت كنيد كه در برنامه شركت كنند 

. به شركت كنندگان در برنامه وظايفى مشخص محول كنيد

 روز برنامه
. شركت كنندگان را در مركز كمپين گردآوريد و انگيزه آن ها 

را برای شركت در برنامه تقويت كنيد

. اجرای برنامه 

. گزارشى از برنامه تهيه كرده و در پايان برای خبرنگاران 
بفرستيد 

بس از برنامه
. با شركت كنندگان تماس بگيريد و از آن ها تشكر كنيد

. از مطبوعات اخبار مربوط به برنامه را قيچى كرده و نگاه 
داريد. 

. موفقيت برنامه را ارزيابى كنيد

در جريان برنامه ريزی يک اقدام همگانى بايد از خود انعطاف نشان دهيد و در نظر داشته باشيد كه عواملى مانند 
هوا يا واكنش احتمالى مخالفين ممكن است تغيير كند. برنامه ای كه ريخته ايد بايد بى وقفه به روز شود

۱۰ تا ۱۵ روز قبل از اقدام همگانى
. موضوعى را كه در ارتباط با فلسفه ی كار جنبش باشد برگزينيد 
. اقدامى همگانى را طرح ريخته، برايش اسمى انتخاب كرده و آن 

را به پيام خود مرتبط كنيد 
. به لحاظ اجرايى زمان و مكانى را انتخاب كنيد كه به مرئى تر 

شدن هر چه بيشتر اقدام كمک كند
. تقويمى از وقايع درست كنيد و آن را در مكانى عمومى و در 

معرض ديد مردم نصب نماييد
. بودجه ای تنظيم كنيد

. به تهيه جزوه های چاپى بپردازيد
. به الزامات قانونى اجرای برنامه توجه كنيد

( اين بدان معنى نيست كه شما هيچوقت دست به اقدامى 
«غيرقانونى» نخواهيد زد، اما بايد مراقب باشيد و در ارتباط با 
اقداماتى كه در آن ها احتمال دستگيری هست با برنامه ريزی 

دقيق تری عمل كنيد.) 

۳ تا ۷ روز قبل از اقدام همگانى
. با شركت كنندگان در برنامه مالقات كرده، به آنان 

وظايف شان را توضيح داده و بر سر آن ها به توافق برسيد 
. به پخش اعالميه و ساير مواد تبليغى بپردازيد

. با ذكر جزييات روشن كنيد كه برنامه چيست و چه قرار 
است اتفاق بيفتد

. به تجزيه و تحليل خطرات احتمالى بپرازيد 

۴۸ ساعت قبل از اقدام همگانى
. قدم های قانونى الزم را برداريد ( برای نمونه پليس را مطلع 

كنيد)

كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانى  كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانى 

اعتراض همگانى چيست؟ ۲۱.

كيک تولد برای ميلوسويچ. صربستان. ۲۰ اوت 
۱۹۹۹

فعالين اوتپور به ميلوسويچ كيک تولد تقديم 
مى كنند. هر برش كيک اتيكتى دارد كه بر آن 

يكى از جنايات مالسويچ نوشته شده است. 

چگونه  بريزيم،  برنامه  چگونه  اينكه  آموختن 
نتايج  پايان  در  چگونه  و  كنيم  اجرا  را  برنامه ها 
را بسنجيم از اهميت بى چون و چرايى در كار 
جنبش  يک  جزو «بايد»های  و  است  برخوردار 

محسوب مى شود. 

مهم:

 چگونه  اعتراض همگانى را برنامه ريزی كنيم؟ ۲۲.

جدول زمانى- اقدام همگانى 
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موقعيتى  در  را  مخالفين  دشوار»  «وضع  اقدامات   
قرار مى دهد كه هرگونه عملى توسط آن ها برايشان 
جنبش  استراتژيست های  آورد.  بار  به  منفى  نتايج 
سراسر  موقعيتى  كه  مى كنند  تالش  مسالمت آميز 
برای  برد  سراسر  موقعيتى  و  مخالفين  برای  باخت 
دشوار  وضع  اقدامات  بياورند.  وجود  به  جنبش 
مى تواند تاكتيكى يا استراتژيک باشد و از سه بخش 

عمده تشكيل مى شود: 

۱. تشخيص و انتخاب موضوعى كه بتواند به زمينه ای 
و  مهمترين  شود.  تبديل  همگانى  اعتراض  برای 
ممنوعيت های  به  معموال  موضوعات  مؤثرترين 
بر  در  را  سياست هايى  و  مى شود  مربوط  دولتى 
قرار  تضاد  در  مردم  ارزش های  با  كه  مى گيرد 

دارند.

زمانى  جدول  از  كنش:  برای  طرحى  ريختن   .۲
استفاده كرده و به بررسى توانمندی های جنبش 
و نيروهای مخالف بپردازيد (به بخش ۴ مراجعه 

كنيد). 
بهره برداری  و  طرح  به  پوشاندن  عمل  جامه ی   .۳

احتمالى از نتايج آن 

باورهای عميق مردم اقدام وضع دشوار سياست های كنونى دولت 

مردم حق دارند كه آنچه را كه دوست 
دارند، بخوانند

انتشار متن های بودايى سانسور

مردم حق دارند كه با ديگران عزاداری 
كنند و يا به جشن و پايكوبى بپردازند

گردهم آيى برای شركت در يک 
تشييع جنازه ی يا مسابقه ی ورزشى

ممنوعيت گردهم آيى

مردم حق دارند كه هر وقت اراده كنند 
از خانه بيرون بروند 

ناديده گرفتن گروهى مقررات حكومت 
نظامى

حكومت نظامى 

دهد:  نشان  واكنش  كه  مى شود  مجبور  دولت 
بزند.  اقدام  به  دست  يا  و  نكند  كاری  هيچ  يا 
چرا  باخت  خواهد  را  بازی  حالت  دو  هر  در  اما 
كه اگر هيچ اقدامى انجام ندهد از سياست ها و 
قوانين اش پيروی نخواهد شد و اگر دست به 
اقدام بزند به مقابله با باورها و ارزش های بيشتر 
مردم خواهد پرداخت. در نظر داشته باشيد كه 
به  مى تواند  دشوار»  اقدامات «وضع  از  بسياری 
ايجاد مؤسسات غير انتفاعى مانند يک چاپخانه 
جنبش  وسيله ی  به  كه  مؤسساتى  شود:  منجر 

مسالمت آميز اداره خواهند شد. 
تشخيص موضوعات مهم برای اقدامات اعتراضى 
نياز به تمرين دارد. آنچه كه در اين راه مى تواند 
به شما كمک كند استفاده از تحليل قضفتى و 

جعبه ی پيام است (بخش های ۴ و ۶). 

كمپين  موضوع.  تشخيص  مشخص:   مورد 
نمک گاندی (بهار ۱۹۳۰)

مبارزه ی  جريان  در  گاندی،  نمک  كمپين 
اشغال  عليه  هند  مردم  طلبانه ی  استقالل 
استعماری انگليس، يكى از بهترين نمونه های 

اقدام «وضع دشوار» است.
كه  بود  كافى  تنها  نمک  كردن  درست  برای 
به  هند  در  نمک  توليد  جوشاند.  را  دريا  آب 
وسيله ی دولت انگليس كنترل مى شد و يكى 
از منابع درآمد مالياتى بود. از آنجا كه همه ی 
هندی ها، چه فقير چه ثروتمند، چه مرد چه 
زن، چه هندو چه مسلمان به طور روزمره نياز 
آن  فردی  توليد  ممنوعيت  داشتند  نمک  به 
انقياد  معنى  به  نمادين،  طور  به  مى توانست، 

همه ی هند باشد. 
با اقدام گاندی دولت انگليس در وضع دشواری 
دچار  دادن  نشان  واكنش  برای  و  گرفت  قرار 
مشكل شد. اگر كه نيروهای اشغالگر، گاندی 
مى كردند  دستگير  را  جنيش  رهبران  ساير  و 
آنان  از  هم  و  كرده  مسخره  را  خودشان  هم 
نشان  واكنش  اگر  و  بودند.  ساخته  قهرمانانى 
از  را  نمک  توليد  بر  انحصارخود  دادند  نمى 
هندی  ميليون ها  چشم  در  و  مى دادند  دست 

خوار و بى اعتبار مى شدند. 
  

گاندی در حال راه پيمايى به سوی دريا، ۱۹۳۰

تمرين:
به طرح يک وضع دشوار بپردازيد.

اين  تشخيص  قدم  دشوارترين  و  مهمترين 
مسئله  بيشترين  دولتى  سياست  چه  كه  است 
ستون  در  است.  آورده  وجود  به  مردم  برای  را 
جامعه  مردم  ارزش های  و  باورها  راست  سمت 
اينجا  در  كه  باشد  جمع  حواستان  بنويسيد.  را 
فقط  نه  و  بنويسيد  را  ارزش ها  و  باورها  همه ی 
آن هايى را كه برای خودتان نيز ارزش محسوب 
وضع  «اقدام  ستون  صفحه  وسط  در  مى شوند. 
دشوار» را قرار دهيد و در آن اقداماتى را ذكر 
جدا  دولتى  سياست های  از  را  مردم  كه  كنيد 
را  نظر  مورد  اقدام  و  بكشيد  خطى  مى كند. 

بنويسيد. 

?

كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانى  كاری كنيد كه جهان پيام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانى 

چگونه مى توانيم مخالفين خود را در وضع دشواری قرار دهيم؟  ۲۳.
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بخش ۸:
ساخت استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير 

پرسش های اين بخش: 
. استراتژی چيست؟

. چگونه ميان استراتژی های گوناگون كمپين پيوند برقرار كنيم؟
. منابع اصلى يک كمپين كدامند

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:

. استراتژی و سطوح مختلف آن 
. ترتيب گذاری استراتژيک و ساختن ظرفيت های تاكتيكى 

. سه منبع اصلى: منابع انسانى، مادی و زمانى 

بخش ۹:
اداره ی كمپين مسالمت آميز (بخش اول):

منابع مادی 

پرسش های اين بخش:

. چرا منابع مادی مهمند؟ 
. به چه نوع منابعى ممكن است نياز پيدا كنيم؟

. سرچشمه های بالقوه ی پشتيبانى مادی كدامند؟ 

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:

. منابع مادی و اهميت تأمين مالى و امنيتى 
. ارزيابى نياز به منابع مادی

. چهارسرچشمه ی منابع مادی:
۱. هواداران  ۲. متحدين بالقوه  ۳. بخش تجاری  ۴. سازمان های جهانى  

استفاده از اركان اصلى پشتيبانى نقاط ضعف و قوت مخالفان را آشكار مى كند. 
يک جنبش كه به درستى سازماندهى شده باشد پيام روشنى دارد، توانمندی های 
اقدامات  طريق  از  خود  پيام  پخش  به  پيگيرانه  و  مى شناسد  خوبى  به  را  خود 
چگونه  كه  است  اين  مى شود  مطرح  اينجا  در  كه  پرسشى  مى پردازد.  اعتراضى 
جنبشى كه اتكايش به اقدامات مسالمت آميز است مى تواند از نقاط قوت خود و 
نقاط ضعف نيروهای مخالف در راه پيروزی استفاده كند؟ در اين بخش به اين 

پرسش پاسخ خواهيم داد.

برای اين كار اول ابزاری كه را در بخش پيش (آغاز) با آن ها آشنا شديم در يک 
كل در هم مى آميزيم. اقدامات اعتراضى تبديل به كمپين مى شود. يک كمپين 
مجموعه ای از اقدامات مسالمت آميز است كه به گونه ای استراتژيک برنامه ريزی 
شده و گروه  يا گروه های خاصى در جامعه را هدف گرفته است. به نظر جين شارپ 
اقداماتى كه گفتيم به سه دسته ی بزرگ تقسيم مى شود: اعتراضى و اقناعى (راه 
پيمايى، نمايش همگانى نمادها، شب زنده داری و غيره)، عدم همكاری (بايكوت 
كاالها، اعتصاب، نپرداختن ماليات و غيره) و مداخله (تحصن، صف آرايى اعتراض 

آميز، اعتصاب غذا و غيره). 
هر اقدام همگانى بايد بخشى از اقدامى بزرگ تر و كلى تر باشد (مثال بخشى از يک 
كمپين). در اين رابطه استراتژی شما بايد توضيح بدهد كه چرا اين اقدامات در 

چارچوب كار كمپين از اهميت برخوردار است. 

در مرحله ی بعد بايد به تبادل نظر پيرامون نحوه ی به دست آوردن و استفاده از 
سه منبع استراتژيک برای كمپين پرداخت: 

. منابع مادی مانند پول، وسايل ارتباطاتى و دفتر كار
. منابع انسانى يا فعاالن جنبش 

. منابع زمانى كه به وسيله ی فعاالن جنبش صرف استفاده ی به جا از منابع مادی 
مى شود 

در آخر خواهيم آموخت كه چگونه از شيوه ای به نام برنامه ريزی معكوس استفاده 
كنيم تا تأثير كمپين را به حد اعال برسانيم. مطالب اين بخش در كل آنچه را 
ما  به  است  الزم  فراگير  كمپين  يک  به   فردی  اقدام  يک  از  كار  ارتقأ  برای  كه 
مى آموزد. تجربه نشان داده است كه در اين گامه ممكن است با چالشى روبرو 
شويم: سركوب. بخش زير تحت عنوان «مبارزه در شرايط سركوب» نشان مى دهد 
مخالف  نيروهای  سركوب گرانه ی  اقدامات  به  نسبت  مى تواند  جنبش  چگونه  كه 

واكنش نشان دهد.

چكيده مطالب اين بخش:

اداره ی كمپين مسالمت آميز
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بخش ۱۰:
اداره ی كمپين مسالمت آميز (بخش دوم):

منابع انسانى   

پرسش های اين بخش:
. چرا داوطلبان مهمند؟

. چرا مردم به دسته ی يا گروهى مى پيوندند؟
. چگونه به جذب هواداران تازه بپردازيم؟

. چگونه از منابع جديد انسانى استفاده كرده و آن ها را حفظ كنيم؟

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:
. بخش عمومى در مقابل بخش خصوصى

. هرم پشتيبانى: ۱. فعاالن  ۲. داوطلبان  ۳. هواداران   ۴. هواداران آتى

«ارتقأ سطح»: شيوه ای برای جلوگيری از ساييدگى فكری و روانى داوطلبان 

بخش ۱۱:
اداره ی كمپين مسالمت آميز (بخش سوم):

وقت به مثابه ی منبعى جهانشمول

پرسش های اين بخش:
. وقت چيست؟ 

. چه چيزی وقت را به عنصری منحصر به فرد در مبارزه ی مسالمت آميز تبديل 
مى كند ؟ 

. چگونه از وقت بهره برداری كنيم؟
. چگونه برای كمپين تقويمى بنويسيم؟ 

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:
. نمودار زمانى مدور 

. برنامه ريزی معكوس 
. الگويى برای تقويم كمپينى 

 

بخش ۱۲:
ساخت و پرداخت يک كمپين عملى و قالب برنامه ريزی معكوس

پرسش های اين بخش:
. چگونه كمپينى عملى به وجود آوريم؟

. چگونه كمپين را سازمان يافته نگاه داريم؟ 
. چرا برنامه های يک كمپين بايد از انعطاف برخوردار باشد؟ 

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:
۱. منابع انسانى  ۲. تجزيه و تحليل  ۳. ارتباطات  ۴. تداركات 

. چرخه ی برنامه ای كمپين: 
۱. استراتژی  ۲. موقعيت   ۳. مأموريت  ۴. اجرا  ۵. ارزيابى 
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۸ 
ساخت استراتژی: 

از اقدام فردی تا كمپين فراگير



نمونه ی مشخص

در سال ۱۹۶۸ موجى از تظاهرات دانشجويى 
سال  اعتراضات  فراگرفت.  را  جهان  سراسر 
۱۹۸۹ در ميدان تيانان من پكن نيز از دانشگاه 
آغاز شد. تظاهرات سال ۱۹۹۹ در تهران نيز. 
از آن جا كه بسياری از جنبش ها از دانشگاه 
مى زنند،  حلقه  آن  دور  به  يا  و  مى شوند  آغاز 
برای  دانشگاه  اوليأ  كه  شيوه هايى  بررسى 
سركوبى اعتراضات دانشجويى دهه ۶۰ به كار 
گرفتند مى تواند برای جنبش مسالمت آميز و 
پشتيبانى دانشجويى از آن اهميت داشته باشد 
(برگرفته از كتاب «تاكتيک و استراتژی مورد استفاده ی اوليأ 

دانشگاه» نوشته ی كرنليوس لمرس)

«برای من دانشگاه همانقدر اهميت دارد 
 ،۱۹۹۲ ژوئن  كشاورزی».  تعاونى های  كه 

اسلوبدان ميلوسويچ، رييس جمهور صربستان 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير

 ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير 
و  شود  سازماندهى  بايد  كمپين هايى  يا  كمپين  چه  اينكه  تشخيص  درست،  استراتژی  يک  طرح   
انتخاب تاكتيک های مناسب از اهميت بسيار در مبارزه برخوردار است. به راه انداختن و اداره ی يک 
كمپين يا جنبش مسالمت آميز نتيجه اقدامات سازنده و تكميل كننده ی گوناگونى است. هر چه 

جنبش پيشتر مى رود نياز به درک چگونگى استفاده ی مؤثر از منابع اصلى آن بيشتر مى شود. 

است:  پرسش  اين  برای  پاسخى  يافتن  استراتژی 
در  با  و  نامعلوم  شرايطى  در  تا  كنيم  عمل  چگونه 
نظر گرفتن محدوديت منابعى كه در اختيار داريم 
استراتژی  برسيم.  خود  اهداف  به  نحو  بهترين  به 
تعيين اين است كه بجنگيم يا نه، و اگر مى جنگيم، 
كى و چگونه بجنگيم تا به بهترين وجه به پيروزی 
استراتژيک  مديريت  از  مختلف  سطح  چهار  برسيم. 
وجود دارد: استراتژی كالن ، استراتژی، تاكتيک و 

روش های ويژه (به بخش ۴ مراجعه كنيد).
عام  اهداف  به  دستيابى  كالن  استراتژی  هدف 
عليه  جنبش  هواداران  مؤثر  بسيج  طريق  از  مبارزه 
استراتژی  كمپينى  هر  در  است.  مخالف  نيروهای 
و  يابد  سازمان  چگونه  مبارزه  كه  مى پردازد  اين  به 
هر  استراتژی  شود.  برداشته  مشخصى  گام های  چه 
كمپين مشخصى بايد در ارتباط با استراتژی كالن 
آن  اهداف  كردن  محقق  پى  در  و  شود  طرح ريزی 

باشد.

استراتژی

تاكتيک

روش های ويژه 

استراتژی كالن

استراتژی چيست؟ ۲۴.

روش های ويژه    تاكتيک           استراتژی            استراتژی كالن          پايه
با در نظر گرفتن 

منابع موجود و 
ميزان وقتى كه 
در اختيار داريم 
بهترين راه برای 

انجام وظايفى كه 
به عهده داريم 

چيست؟ 

با در نظر گرفتن 
محدوديت منابعى 

كه در اختيار داريم 
و اقدامات نيروهای 
مخالف، چگونه به 

اهدافى كه استراتژی 
تعيين كرده است 

دست يابيم؟ 

بهترين راه رفتن 
به گامه ی بعدی 
مبارزه چيست؟

چگونه نمايندگان خود 
را انتخاب كنيم؟

توضيح

گروهای نظارت 
كننده را در تمام 

حوزه ها به كار 
گيريد

نظارتى مستقل بر 
انتخابات آينده را 

سازمان دهيد

بر انتخابات نظارت 
كنيد تا از تقلب 
جلوگيری شود

انتخابات آزاد و منصفانه نمونه 

۷۸۷۹



مهم زيبايى استراتژی نيست، مهم نتايجى است كه 
از آن به دست مى آيد. 

وينستون چرچيل

تهران  و  پكن  در  دانشجويى  اعتراضات  جريان  در 
در  ولى  شدند.  متوسل  سركوب  به  دولتى  مقامات 
اعتراضات مشابه دانشجويى در آمريكا و اروپای غربى 
به  را  استراتژی  يک  فقط  مسئوالن   ،۶۰ دهه ی  در 
كار نبستند. آن ها از خود انعطاف نشان دادند و اگر 
يک استراتژی جواب نداد به سراغ استراتژی ديگری 
را  گوناگون  استراتژی های  همچنين  اينان  رفتند. 
تلفيق كردند. حاال كه استراتژی های اصلى مسئوالن 
دانشجويى  اعتراضات  با  مقابله  برای  را  دانشگاهى 
مى دانيد از تحليل قضفتى استفاده كرده (بخش ۴) 
و مو ضع خود را روشن كنيد. سپس با بهره گيری از 
واكنش های تاكتيكى دانشگاه و ارتباط هدفمند، پيام 

خود را در اختيار مخاطبين بيشتری قرار دهيد. 

همكاری با جنبش جلوگيری از ظهور 
جنبش 

آرام كردن جنبش  نابودی جنبش  هدف
تجربى  بازداشتن امتياز  سركوب  استراتژی
پيوستن پيشگيری تطميع مقابله  تاكتيک 

انعطاف پذير 
نگاه داشتن 

سيستم اداره ی 
دانشگاهى 

عوض كردن 
شرايطى كه ممكن 
است موجب جرقه 
زدن جنبش بشود

كاناليزه كردن 
و جلوگيری از 

درگيری

شيوه های پيشگيرانه  روش های ويژه

رقابت  همكاری مذاكره درگيری نحوه ی رفتار با 
دانشجويان 

برخالف آنچه كه ممكن است با مشاهده ی اخبار تلويزيونى به نظر آيد جنبش های مسالمت آميز موفق، 
جنبش هايى خودجوش نيستند. مسافرين سياه پوست اتوبوس های شهری در مونتگمری آمريكا بى برنامه و 
خودجوش تصميم به تحريم اتوبوس هايى كه در آنها عليه سياهان تبعيض اعمال مى شد، نگرفتند. كارگران 
لهستانى بى برنامه تصميم به اعتصاب در اوت ۱۹۸۰ نگرفتند. تظاهركنندگان، بى برنامه به خيابان های 
اعتراضى،  اقدامات  اين  همه ی  پشت  در  نريختند.   (۲۰۰۴) يف  كى  و   (۲۰۰۲) تفليس   ،(۲۰۰۰) بلگراد 
برنامه ريزی دقيق و سازمان يافته ای نهفته بود. اين كمپين های موفق دو اصل برنامه ريزی استراتژيک را 

نشان مى دهند: 

جنبش های موفق همواره ظرفيت های خود را برای 
فعال  مادی،  منابع  تأمين  فعاالن،  آموزش  و  جذب 
مجراهای  حفظ  و  ارتباطى  شبكه ی  داشتن  نگه 
مستقل اطالعاتى مانند ايميل های پنهانى، پيغام های 
آلترناتيو  پايگاه های  و  زيرزمينى  نشريات  موبايلى، 
برنامه ريزی  شامل  اين  مى دهند.  افزايش  اينترنتى 
مؤثر  مديريت  و  آن  تاكتيک های  و  كمپين  دقيق 
منبع  مهمترين  احتمال  به  وقت  مى شود.  نيز  وقت 

در مبارزه است. 

تاكتيک های  مرتب سازی  و  استراتژيک  گزينش 
مسالمت آميز از اهميت اساسى در كار ما برخوردار 
اهداف  با  مستقيم  پيوند  در  بايد  تاكتيک ها  است. 
خود  كه  اهدافى  باشند،  جنبش  يا  كمپين  ميانى 
برآمده از استراتژی كالن هستند. چيزی در حدود 
هر  و  دارد  وجود  مسالمت آميز  تاكتيک  گونه   ۱۹۸
فهرست  اين  به  تازه  تاكتيک  چند  موفقى  كمپين 
مراجعه  پيوست  به  بيشتر  اطالع  (برای  مى افزايد 

كنيد: «شيوه های اقدام مسالمت آميز»)

۲. ساختن ظرفيت های تاكتيكى  ۱. مرتب سازی استراتژيک تاكتيک ها

چگونه بين استراتژی های گوناگون در يک كمپين پيوند برقرار كنيم؟ ۲۵.

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ۸۰۸۱



نمونه ی مشخص:
مقابله با تقلبات انتخاباتى در صربستان

دمكراسى  طرفدار  احزاب   ۱۹۹۶ نوامبر  در   
ميلوسويچ  شدند.  پيروز  محلى  انتخابات  در 
كه نمى خواست قدرت را واگذار كند در نتايج 
انتخابات دست برد و خود را برنده اعالم كرد. 
هر  اعتراضات  و  تظاهرات  ماه  سه  از  بعد  اما 
روزه ی مردم در ۵۰ شهر مختلف و در نتيجه ی 
فشارهای بين المللى ميلوسويچ عاقبت مجبور 
به پذيرش نتايج انتخابات در بهار ۱۹۹۷ شد. 
كمپين استراٰتژيک نيروهای هوادار دمكراسى 

در چند سطح برگزار شد. 

و  كوچک  اعتراض های  شهروندان:  بسيج   .۱
پراكنده در چند شهر به سرعت سراسری و 
هر روزه شد و همه ی كشور را فرا گرفت. 

در  دانشجو  هزاران  دانشجويى:  تظاهرات   .۲
تظاهرات هر روزه ی خود از دولت خواستند 

كه به نتايج انتخابات احترام بگذارد. 
۳. كمپين های تبليغاتى: از اعالميه و بروشور 
تبليغ  و  اعالنات  تابلو  تا  گرفته  پوستر  و 
هر  با  كمپين  تلويزيونى،  و  راديويى 
داشت  اختيار  در  كه  تبليغاتى  وسيله ی 
به خبر رسانى به مردم در مورد تقلب در 
انتخابات و اعتراضاتى كه در پى آن آمده 

بود، پرداخت. 
و  مستقل  رسانه های  «متحدين»:  كمپين   .۴
دولتى  نمايندگان  غيردولتى،  سازمان های 
و  دولت  وسيله  بدين  و  كردند  بايكوت  را 

هوادارانش را در انزوا قرار دادند.
بين المللى:  حمايت  جلب  برای  كمپينى   .۵
از  گروه  يک  آمدن  كمپين  اين  نتيجه ی 
و  امنيت  سازمان  انتخاباتى  متخصصان 

همكاری در اروپا به صربستان بود. 

در هر كمپينى سه گروه اصلى از منابع وجود دارد:
 

. منابع انسانى شامل افرادی مى شود كه از كمپين 
حمايت مى كنند و مربوط به كوشش جمعى آن ها 
برای  مهمى  بسيار  ابزار  انسانى  منابع  مى شود. 
به  كه  كسانى  هستند،  تازه  هواداران  مؤثر  جذب 
در  را  جديدی  دانش های  و  مهارت ها  خود  نوبه ی 

اختيار كمپين قرار مى دهند. 
. منابع مادی شامل دارا يى هايى مانند پول، تداركات، 
مى شود.  نقليه  وسايط  و  زمين،  ارتباطى،  وسايل 
ارزيابى نيازمندی ها و برنامه ريزی برای اختصاص 
كه  مى شود  موجب  مادی  منابع  مؤثر  و  درست 
جنبش حتى در سخت ترين شرايط استبدادی نيز 

به كار خود ادامه دهد. 
. وقت به خودی خود منبعى محدود است و بايد با 
برنامه ريزی و احتياط مورد استفاده قرار گيرد تا 
موجب بازدهى هر چه بيشتر منابع مادی و انسانى 

شود. 
اين سه منبع اصلى به طور مثبتى به  يكديگر 

وابسته اند. 

اين سه منبع اصلى (انسانى، مادی و وقت) به  يكديگر وابسته اند. برای نمونه، جذب اعضای جديد امكان 
دسترسى به مهارت های مهم و منابع مادی را افزايش مى دهد (۱)، ولى برای گرفتن عضو جديد بايد از 
منابع مادی استفاده كرد (۲). با استفاده ی به جا و دقيق از وقت ، كمپين يا جنبش مسالمت آميز مى تواند 
به بهره وری هر چه بيشتر از منابع مادی (۳) و انسانى (۴) كمک كند، ولى همين نيز هزينه های خودش را 
در بر دارد: در استفاده از كمک ديگران (۵) (ساعات كار) و منابع مادی (۶) از درست كردن قهوه و چای 

در جلسه ها گرفته تا هزينه های مسافرتى وغيره. 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير

منابع اصلى هر كمپينى كدامند و چه ربطى به هم دارند؟۲۶.

۱۴

۵ ۲

۶

۳

۸۲۸۳



به ياد داشته باشيد: 

اشاره
وقت ارزشمند است و منبعى محدود و 

تجديد ناشدنى.  

برنامه ريزی معكوس كه در جريان آن برنامه ای را، 
به لحاظ اقداماتى كه بايد انجام شود و زمان انجام 
ارزشمندی  وسيله ی  مى ريزيم  طرح  آخر  از  آن ها، 
برای جلوگيری از به هدر دادن وقت به شمار مى رود. 
كه  مى شود  موجب  همچنين  برنامه ريزی  گونه  اين 
وظيفه و تكليف مهمى را به خطا ناديده نگيريم (به 

بخش ۷ مراجعه كنيد). 

رشد هر كدام از اين سه منبع بر آن دو ديگر تأثير 
در  بحران  ترتيب  همين  به  داشت.  خواهد  مثبت 

يكى، آن دو ديگر را نيز دچار مشكل خواهد كرد. 

شما  به  كه  است  طرحى  استراتژی   .
مى گويد چگونه به اهداف خود برسيد. 

. تاكتيک بايد بر پايه استرتژی و ارزيابى 
طرح ريزی  موجود  منابع  از  واقع بينانه 

شود. 

و  مادی  انسانى،  منابع  اصلى،  منبع  سه   .
برنامه ريزی دقيق موجب شد كه بخش مهمى از شهر لندن بعد از آتش زمانى هستند. 

سوزی بزرگ سپتامبر سال ۱۶۶۶ بازسازی شود. 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا كمپين فراگير ۸۴۸۵



اداره كردن كمپين مسالمت آميز
منابع مادی 

۹



۸۸۸۹

برای موفقيت در كمپين، به منابع مادی متعددی، 
دست كم در چهار زمينه ی مهم، نياز است: 

اشاره
به ارزيابى و تشخيص نيازمندی ها در 
ارتباط با هر فعاليت مشخص بپردازيد

اداره كردن كمپين مسالمت آميز: منابع مادی  اداره كردن كمپين مسالمت آميز: منابع مادی 

اداره كردن كمپين مسالمت آميز: منابع مادی
مى گويند، و نه چندان بى ربط، كه « در سياست، پول شير مادر است». فراموش نكنيم كه منابع 
مادی يكى از اركان اصلى قدرت در جامعه است. برای موفقيت كمپين مسالمت آميز بايد بدانيد كه 
به چه منابع مادی و در چه سطحى نياز داريد و چگونه مى توانيد آن ها را به دست آوريد. فقط در 

اين صورت است كه كمپين شما مى تواند حالت تهاجمى خود را حفظ كند. 

دليل اصلى اهميت منابع مادی دو چيز است: اول، 
در رابطه با سه منبع اصلى ( به بخش های ۱۰ و ۱۱ 
اختيار  در  مادی  منابع  بين  تفاوت  كنيد)،  مراجعه 
مخالفان و منابع مادی در اختيار جنبش شما بسيار 
است. مخالفان (كه به وسيله ی دستگاه دولتى حمايت 
مى شوند) برتری قابل توجه ای نسبت به شما دارند، 
ساختمان،  هزاران  از  قادرند  كه  ساده  دليل  اين  به 
برای  اينترنتى  و  چاپى  رسانه ی  و  نقليه  وسيله ی 
پيشبرد مقاصد خود استفاده كنند. آنها همچنين به 
منابع طبيعى دسترسى دارند و مى توانند از حمايت 
لحاظ  به  دوم،  شوند.  بهرمند  خارجى  دولت های 
امنيتى ( بخش های ۱۴ و ۱۵ را ببينيد) استفاده ی 
بخش های  دشوارترين  جزو  مادی  منابع  از  مؤثر 
مبارزه محسوب مى شود. نيرو های مخالف به راحتى 
به تعقيب كادرهای مالى شما خواهند پرداخت. به 
همين دليل بسيار مهم است كه اطالعات مربوط به 

منابع مالى و مادی را مخفى نگاه داريد! 
نظر  به  عجيب  شايد  مهمند؟  مادی  منابع  چرا 
از  بسياری  مشترک  ويژگى های  از  يكى  ولى  برسد 
جنبش های موفق توانايى بالقوه ی آن ها برای جمع 
از  استفاده  مؤثر  سازماندهى  و  مالى  كمک  آوری 

منابع مادی بوده است. 

اشاره
از همان اول به جمع آوری 

كمک مالى بپردازيد و اين كار را 
بى وقفه ادامه دهيد. 

Weeks
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d

چرا منابع مادی مهمند؟   ۲۷.

 به چه نوع منابع مادی ممكن است نياز داشته باشيم؟۲۸.

مثال 

غذا، پوشاک، كمک پزشكى، صندوق مالى حمايت از قربانيان و 
فعالينى كه كار نمى كنند حفظ كردن و باال نگاه داشتن 

روحيه
رايانه، تلفن همراه، فرستنده، تداركات ، خودرو، بنزين، بليت 

هواپيما ارتباطات و حمل و نقل

. هزينه ی اجاره ی دفتر
 . دورنگار، دستگاه فتوكپى، رايانه 

. هزينه ی پست (برای ارسال خبرنامه و مكاتبات عام)
. لوازم اداری 
. قهوه و چای

. مخارج كاركنان دفتر (هزينه ی اين قلم بايد كم باشد!)

هزينه های ثابت مربوط به فعاليت

. اعالميه، بروشور و مطالب ترويجى 
. اجاره ی مكانى برای گردهمآيى

. نوشابه برای گردهمايى های عمومى وجشن های كاری
. خبرنامه ( چاپ، پول كاغذ، هزينه ی پستى و عكاسى)

. خبرنامه ی رسانه ای (هزينه ی چاپ، پول كاغذ)
. پوستر

. هزينه های مربوط به دعوت از سخنرانان (هتل، خوراک، 
تبليغ)

. پاداش برای كاركنان 
. پروژه های سياسى مانند انتخابات اتحاديه ی دانشجويى يا 

كمپين های موضوعى 
. هزينه های مربوط به سفر و نام نويسى نمايندگان جنبش در 

همايش ها و سمينارهای استانى و كشوری 

اقدامات مستقيم مسالمت آميز 
(كمپين) 

زمينه 



فهرستى از منابعى را كه در اختيار داريد، تهيه كنيد و بر پايه ی برنامه ی استراتژيک تان به تعيين 
اولويت های استفاده از آن ها نيز بپردازيد.

دست  به  چالش  با  هميشه  مسالمت آميز  جنبش 
آوردن مواد اصلى مورد احتياجش روبروست. گاهى 
جنبش تماما بومى است و گاه از حمايت قابل توجه 
معموال  بومى  پشتيبانى  است.  برخوردار  نيز  جهانى 
نهادهای  مدنى،  جامعه ی  هوادار  گروهای  طرف  از 
غيردولتى، سازمان های مذهبى، ارگان های تجاری، 
مى گيرد.  صورت  حرفه ای  سازمان های  و  اتحاديه ها 
گروه های وابسته به جوانان توانسته اند آن منبع كهن 
به نام خانواده را هم به همكاری با جنبش وادارند! 

 خدماتى كه مى توانند شيوه های متعارف
 عرضه كنند

 سرچشمه های
بالقوه ی منابع مادی

تجهيز اعضا، درخواست كمک 
مالى از اعضا، 

خوراک، پوشاک، كمک های 
پزشكى، رايانه، تلفن همراه، خودرو

اعضا و هواداران و دوستان و 
خانواده هايشان

شركت در يک ائتالف گسترده و 
به گونه ای نقادانه در راه رسيدن 

به اهداف ائتالف تالش كردن

دورنگار، دستگاه فتوكپى، رايانه، 
اجاره ی دفتر، هزينه ی پست

 متحدان بالقوه ( مانند نهادهای 
غيردولتى و احزاب سياسى) 

به راه اندازی كمپين های اطالعاتى 
با هدف قانع كردن مردم كه رفرم 

به نفعشان خواهد بود (به ويژه چون 
هدف اصلى تاجران و كسانى كه 
تجارت مى كنند سودبری است). 

 اعالميه، بروشور و مطالب ترويجى، 
پوستر،

جامعه ی تجاری محلى

ارتباط گيری با مهره های جهانى 
از طريق دريافت بورس.

 بنزين، كمک های پزشكى، 
خوراک، نوشابه، چای

سازمان های جهانى 

از  بايد  مى گيرند  تماس  آن ها  با  شما  طرف  از  كه  نمايندگانى  متفاوتند  و  متعدد  گروه هايى  چنين  چون 
توانايى های زبانى و مذاكراتى برخوردار بوده و مهارت های پروژه نويسى داشته باشند. 

جنبش های مسالمت آميز مى توانند از كمک ها و حمايت های جامعه ی جهانى مانند نهادهای غير دولتى، 
بنيادها، سازمان ها يا آژانس های حامى دمكراسى، حقوق بشر و آزادی های مدنى، اتحاديه ها و مراكز مذهبى 
نيز بهرمند شوند. استراتژيست های جنيش بايد مراقب باشند كه حمايت جهانى موجب به تأخير افتادن يا 
متوقف شدن فعاليت ها و اهداف بومى جنبش نشود. سازمان های جهانى معموال از نواقصى مانند بوروكراسى 
و كند-كاری، سياست های جامد و نامنعطف و «متخصصين»ی كه فكر مى كنند كه از مردم محلى بهتر و 

بيشتر مى دانند(!) رنج مى برند. 

اشاره 
از هر فرصتى برای گرفتن 
كمک مالى استفاده كنيد! 

$

چهار سطح مختلف از حاميان بالقوه ی مادی: 

اداره كردن كمپين مسالمت آميز: منابع مادی  اداره كردن كمپين مسالمت آميز: منابع مادی 

 منابع مالى بالقوه ی حمايت مادی كدامند؟ ۲۷.

۱. حق عضويت، هواداران، دوستان و 
خانواده هايشان

۲. متحدان بالقوه ( مانند نهادهای غيردولتى و 
احزاب سياسى) 

۳.جامعه ی تجاری محلى 

۴. سازمان های جهانى 

۹۰۹۱



بدرخشد  آنچه  هر  نه   » مشخص:  نمونه ی 
طالست».

در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به مدت سه ماه 
تظاهرات  و  اعتراض  به  روز  هر  دانشجويان 
چنين  سازماندهى  برای  پرداختند.  بلگراد  در 
 ٪۲۰ از  كمتر  چيزی  پول  عظيمى،  برنامه ی 
بود!  داده  اختصاص  خود  به  را  مادی  منابع 
خانه ی  و  دانشگاه  ساختمان  از  دانشجويان 
استفاده  دفتر  عنوان  به  متمول  دانشجويان 
به  رايگان  طور  به  تاكسى  رانندگان  كردند. 
حمل و نقل دانشجويان و وسايلشان پرداختند 
پمپ  از  رايگان  طور  به  را  بنزين شان  و 
آوردند.  دست  به  دولت  مخالف  بنزينى های 
و  اعالميه  ميليون  نيم  از  بيشتر  چاپخانه ها 
اختيار  در  رايگان  طور  به  را  چاپى  مطالب 
دانشجويان قرار دادند. دسته های آتش نشانى 
دانشجويان  اختيار  در  بلندگو  رايگان  طور  به 
معروف  موسيقى  باشگاه  يک  و  گذاشتند 
به  را  دانشجويان  نياز  مورد  ارتباطاتى  وسايل 

رايگان تأمين كرد. 

از خود بپرسيد: 

. نيازهای مالى تان چيست؟
. فكر مى كنيد بتوانيد چه مبلغ پولى از طريق كمپين های مالى خود به 

دست آوريد؟ 
. حدودا چند نفر در كمپين های مالى تان شركت خواهند داشت؟ 

. اين افراد به جز مهارت های محاوره ای، مذاكراتى و نوشتاری، به چه 
مهارت های ديگری احتياج خواهند داشت؟

. كمپين مالى چه زمانى آغاز خواهد شد؟
. چه مدت طول خواهد كشيد؟

. آيا برای پيشبرد كمپين به اندازه ی كافى داوطلب در اختيار داريد؟ 
. چه كسى مسئول اداره ی كمپين و مديريت مالى است؟

. آيا اين فرد قابل اعتماد است؟

?
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اداره كمپين مسالمت آميز

منابع انسانى
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اداره كمپين مسالمت آميز: منابع انسانى
داوطلبان يكى از منابع مهم قدرت سياسى در هر جنبشى محسوب مى شوند. آن ها مهارت های خود 
را به طور رايگان در اختيار جنبش مى گذارند و به گستر ده تر شدن صفوف آن كمک مى كنند. 
به  را  جنبش  نهايت  در  كه  هستند  جنگجويانى  و  مسالمت آميزاند  جنبش  نظام  پياده  داوطلبان، 

پيروزی مى رسانند.  

كار داوطلبانه با كار در اداره ی يا 
مزرعه ی يا جاهای ديگر فرق دارد. 
انتخاباتى  قوانين  كه  كنيد  فرض 
جهانى  معيارهای  با  دركشورشما 
فرق دارد و دوستان شما داوطلب 
شده اند تا با اقدامات اعتراضى خود 
كمک كنند كه اين قوانين عوض 
چگونه  حالتى  چنين  در  شود. 
مى شود شما را به داوطلب شدن 
بدانيد  اگر  ويژه  به  كرد،  تشويق 
نه  چه  و  شويد  داوطلب  چه  كه 
از نتايج كار داوطلبانه ی دوستان 

خود بهره خواهيد برد؟ 

داوطلبان برای موفقيت هر جنبش قدرتمندی از اهميت بسيار برخوردارند. همانطور كه نمونه ی زير نشان 
مى دهد ايجاد پايگاهى برای هواداران فعال و غيرفعال از ضروريات موفقيت در هر جنبش طوالنى مدتى 

است. 

اهميت داوطلبان در چيست؟      ۳۰.

از تغيير قوانين انتخاباتى همه سود خواهند برد، حتى كسانى كه برای عوض كردن آن ها دست به هيچ 
كاری نزده اند. اين معضل سودبری بدون عرق ريزی است! واضح است كه به جز اين، مردم داليل ديگری نيز 
برای داوطلب نشدن دارند. داليلى مانند نداشتن وقت و ترس از مجازات به وسيله ی نيروهای رژيم. (برگرفته 

از كتاب «اقتصاد خرد» ، نوشته ی لى فريدمن). 

مردم دوست دارند كه بخشى از يک امر مهم باشند و جنبش اصالح طلبى كه توان دگرگون كردن جامعه 
را دارد مى تواند از ديد بسياری از مردم آن امر مهم قلمداد شود. از اين گذشته شركت در يک جنبش 
مى تواند تغييری در زندگى معموال خسته كننده و كسالت بار مردم به وجود بياورد. كار داوطلبانه همچنين 
به مردم كمک مى كند كه نياز خود به ارتباط و نزديكى با ديگران را ارضأ كنند. در نظر داشته باشيد كه 
كمک به تغيير حتى كوچكترين چيزی در يک سازمان مى تواند انگيزه ی خوبى برای يک داوطلب باشد چرا 

كه موجب مى شود وی خود را عنصر تأثيرگذاری محسوب كند. 

مهم: 
ميان  از  تازه  نيروهای  جذب  به  پيگيرانه   .۱
شما  مواضع  يا  گروه ی  به  كه  كسانى 

عالقمندند بپردازيد 
ممكن  كه  بالقوه ای  هواداران  با  پيوسته   .۲
است امكان شركت مستقيم در جنبش را 
آنان  از  و  باشيد  تماس  در  باشند  نداشته 

طلب ياری كنيد. 
عالقمند  داشتن،  نگاه  فعال  برای  راهى   .۳
اعضای  داشتن  نگاه  وفادار  و  داشتن  نگاه 

گروه  تان بيابيد. 

 چرا مردم به گروهى مى پيوندند؟۳۱.

۹۶۹۷



:به تدريج اين فهرست به شكل هرمى درمى آيد 

جنبش  جذب  داوطلبان  چگونه  اينكه  درک  برای 
مى شوند بايد رابطه ی بين جذب، آموزش و شركت 
فعاالنه نيروهای تازه ی انسانى در جنبش را دانست. 
اگر فعاالن جديد بى وقفه با مسايل جنبش درگير 

اشاره 
اعضای جديد را مطلع و مشغول نگاه 

داريد! 

 اعضای فعالى كه در جلسه ها حضور مى يابند

 تالش كنيد كه اين افراد را به  يكى از سطوح سه گانه ی 
مشاركت بياوريد.

فعاالن      

داوطلبان  

هواداران  

هواداران آتى  

كسانى كه مى شود برای انجام وظايف مشخص به آن ها رجوع 
كرد ولى هميشه در جلسه ها شركت نمى كنند   

كسانى كه در تظاهرات و ساير اقدامات اعتراضى شركت 
مى كنند ولى به ندرت كمكى به سازماندهى آن ها 

به  مى كنند.  پيدا  گرايش  جنبش  ترک  به  نباشند 
از  مهمى  بخش  شما  كه  است  ممكن  دليل  همين 
نيروی جديد و تازه نفس خود را در ظرف تنها يک 

ماه از دست بدهيد! 
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اشاره
مردم به اين دليل به جنبش های 

مسالمت آميز مى پيوندند كه 
مى خواهند بخشى از امر مهمى 

باشند. 

جذب و نظارت بر كار فعاالن جديد برای يک جنبش مسالمت آميز ضروری است و بايد بى وقفه دنبال 
شود. شما بايد اين فرصت را به مردم بدهيد كه در جريان مبارزه و مسايل آن قرار بگيرند. كاری كنيد 
كه كنجكاوی مردم تبديل به هواداری شود. و فراموش نكنيد كه افراد تازه نياز به تشويق بيشتری برای 
مشاركت در جنبش دارند. قدم بسيار مهمى كه بعد از جذب هواداران جديد بايد برداريد به وجود آوردن 
پايگاهى برای فعاالن است. مؤثرترين شيوه برای اين كار تهيه ی فهرستى از اسامى همه ی فعاالن است. اين 

فهرست بايد به سه بخش تقسيم شود:

۱. فعاالنى كه در جلسه ها حضور مى يابند.

۲. داوطلبانى كه فعالند ولى در جلسه ها شركت نمى كنند.

۳. هوادارانى كه در تظاهرات و ساير اقدامات اعتراضى شركت مى كنند. 

چگونه به استفاده و حفظ منابع انسانى بپردازيم؟  ۳۳.چگونه به جذب هواداران تازه بپردازيم؟۳۲.

۹۸۹۹



فعاالن جديد بايد اين فرصت را بيابند كه با گذشت 
مسئوليت های  هستند  كه  سطحى  هر  در  و  زمان 
بيشتری پيدا كنند. اين ترفيع پايه ناميده مى شود و 
الزمه اش اين است كه فهرست فعاالن دربردارنده ی 

اين اطالعات باشد: 

. مهارت و دانش
اختيار  در  مى تواند  را  توانايى هايى  چه  فرد  (اين 

جنبش قرار دهد؟)

. عالقمندی
را  عالقه  بيشترين  فعاليت هايى  چه  به  فرد  (اين 

دارد؟)

. وقت موجود
(اين فرد چه ميزان وقت مى تواند در اختيار جنبش 

قرار دهد؟ در چه روزهايى؟))

هرگز   هميشه 

جديد  فرد  به  دشوارتر  وظايف  كردن  محول  با   .
خود  توانمندی های  اثبات  به  كه  بدهيد  فرصت 

بپردازد
. كلمه ی «فعال» يا «عضو جديد» را معنى كنيد

. تشريح كنيد كه اين فرد برای سازمان چه مى تواند 
بكند

. درک درستى از نيازهای فعالين و سازمان داشته 
باشيد

. شيوه های مؤثری برای جذب و عضوگيری بيابيد
. جلسه های اطالعات رسانى تشكيل دهيد

انجام  بايد  كه  فعاليت هايى  مورد  در  فعالين  به   .
دهند توضيح دهيد

نظارت  آن ها  كار  بر  و  كرده  حمايت  فعاالن  از   .
كنيد

. سيستمى برای به رسميت شناختن فعاليت و كار 
فعالين درست كنيد 

. فعاالن را فراموش نكنيد
. توانايى های بالقو ه ی آنان را دست كم نگيريد

نيازی  آن ها  به  كنند  حس  كه  نكنيد  كاری   .
نيست

. آنان را به دليل تصميمات غلط رهبری سرزنش 
نكنيد

. آن ها را در بى خبری نگه نداريد
. فرصتى را برای عضوگيری از دست ندهيد

يكى از بهترين پوسترهای مربوط به عضوگيری در 
پوستر  اين  مى خواد!».  رو  تو  سام  «عمو  تاريخ، 
اولين بار در جريان جنگ جهانى اول مورد استفاده 

قرار گرفت و بعد باز در جنگ جهانى دوم. 

«به شما نياز داريم!» (صربستان، ۲۰۰۰). يكى از 
پوسترهای عضوگيری در اوتپور كه از تم مشابهى 

استفاده كرده است. 
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و  روزمره  وظايف  رساندن  انجام  به  برای  وقت   .۳
عادی. اين وظايف به اصطالح پيش پا افتاده، كه 
مى توانند بسيار هم مهم باشند، بخش مهمى از 

وقت مردم را به خود اختصاص مى دهند. 
صرف  كه  وقتى  ميزان  هر  وقت.  دادن  هدر  به   .۴
انجام دادن هر يک از فعاليت های باال نشود و كال 
۸۰٪ وقت در يک مبارزه ی مسالمت آميز از انتظار 
كشيدن برای ديگران حاصل مى شود. فردی كه 
۱۵ دقيقه دير در جلسه ای ده نفره حضور مى يابد، 
نه فقط ۱۵ دقيقه از وقت خود كه ۱۵۰ دقيقه از 

وقت سايرين را نيز به هدرمى دهد. 

اشاره
تا آنجا كه مى توانيد از به هدر 
رفتن وقت جلوگيری كنيد. 

برنامه ريزی و بسط 
پروژه های در حال انجام 

وظايف عادی و روزمره

۲۵٪ از وقت

وقت به هدر رفته
در كمال مطلوب: هيچ!

!

بر خالف ساير منابع، ويژگى منحصر به فرد وقت، جهانشمول بودن آن است. بين منابع مادی و انسانى كه 
هم در اختيار جنبش شما و هم در اختيار مخالفين قرار دارد تفاوت های عظيمى ممكن است وجود داشته 
باشد. ولى وقت برای هر دوی شما يكسان است. مثال اگر قرار است كه انتخابات در ظرف ۶۰ روز آينده 
برگزار شود هر دو طرف تنها ۶۰ روز در اختيار دارند و ۶۰ روز يعنى ۱۴۴۰ ساعت يا ۸۶۴۰۰ دقيقه ی يا 
چيزی كمتر از پنج مليون و دويست هزار ثانيه. حاال، از اين ۶۰ روز هم مى شود استفاده ی مؤثری كرد و 

هم مى شود آن را به هدر داد. 
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اداره كمپين مسالمت آميز: اداره ی وقت
جنبش های مسالمت آميز موفق، با همه ی تفاوت هايشان، در يک ويژگى مشترک بوده و هستند و 
آن استفاده ی درست و محتاطانه از وقت است. عوامل مختلف فرهنگى، اجتماعى، تاريخى و سياسى 
جنبش ها ی مسالمت آميز را از يكديگر جدا مى كند. با اين وجود، هر جنبشى بايد بداند كه چگونه 
از اين منبع ارزشمند و منحصر به فرد استفاده كند. اين به ويژه زمانى اهميت مى يابد كه هدف 

استرتژيک شما به راه انداختن يک كمپين گسترده ی همگانى باشد. 

وقت چيزی است كه ما هر روز با آن زندگى مى كنيم. 
هم در ساعت است، هم در تقويمى كه بر ديوار است 

و هم در برنامه ی درسى كودكان دبستانى. 
عين  در  وقت  كه  مى دانند  مردم  از  تعداد  چه  اما 
جنبش  يک  برای  ويژه  به  ارزشمند،  منبعى  حال 
مسالمت آميز، نيز هست؟ در برنامه ريزی استراتژيک 
برای مبارزه ی مسالمت آميز، همانطور كه در دنيای 
تجارت، نياز به وقت را مى توان به چهار دسته تقسيم 

كرد:

اشاره
وقت منبعى ارزشمند در كمپين 

شماست

۱. وقت الزم برای برنامه ريزی

۲. وقت برای پروژه های در حال انجام

۳. وقت الزم برای انجام وظايف معمولى

۴. وقت به هدر رفته 

و  بسط  و  آتى  برنامه ريزی های  برای  الزم  وقت   .۱
قرار  جنبش  اختيار  در  كه  منابعى  گسترش 
وظيفه ی  مهمترين  وظايف  اين  انجام  دارد. 

استراتژيست ها است. 
۲. وقت الزم برای پروژه های در دست اقدام: انجام 

وظايف سازمانى و اجرايى 

يک  در  صربستان،  جمهور  رييس  ميلوسويچ، 
وقت  كه  مى داند  او  مى ريزد:  شن  شنى  ساعت 

خودش و رژيم اش به سر آمده است

 وقت چيست؟  ۳۴.

۶۰٪ از وقت ۱۵٪ از وقت 

.۳۵
چه چيزی وقت را به عاملى منحصر به فرد در مبارزه ی غيرخشونت 

آميز بدل مى كند؟   

۱۰۴۱۰۵



«برنامه ريزی معكوس» كه برنامه ريزی از آخر به اول كمپين است وسيله ی سودمندی برای حفظ 
سازمانى كمپين به شمار مى آيد. برنامه ريزی معكوس كمک مى كند كه وقت را اداره كنيم و آن را به 

مؤثرترين وجه به كار بنديم. شيوه ی انجام آن چنين است:

گام هايى كه بايد برای برنامه ريزی معكوس برداشته شود
۱. روی يک تقويم همه ی مهلت های انجام كار كمپين را يادداشت كنيد. 

۲. در جدول زمانى وظايفى را كه در ارتباط با هر اقدام مشخصى بايد انجام شود، بنويسيد و سپس گام های 
الزم در راه جامه پوشيدن به آن ها را توضيح دهيد (برای نمونه به جدول زمانى در بخش ۷ مراجعه 

كنيد).      

۳. آنگاه اين گام ها را از آخر به اول برنامه ريزی كنيد به گونه ای كه آخرين گام به  يک روز پيش از موعد 
انجام كار بيافتد. به همين شيوه كار را ادامه داده و هر روز يک يا دو گام را طراحى كنيد تا همه ی 

گام ها را پوشش دهيد. 

۴. به سراغ وظيفه ی بعدی برويد و طبق رهنمود شماره ی ۳ عمل كنيد. 

اشاره 
آخرين فعاليت خود را اول 

برنامه ريزی كنيد.

روز 

انتخابات

اداره كمپين مسالمت آميز: وقت به مثابه ی منبعى جهانشمول  اداره كمپين مسالمت آميز: وقت به مثابه ی منبعى جهانشمول 

پرسش، با در نظر گرفتن ويژگى منحصر به فرد وقت، 
اين است: چگونه مى توان به بهترين وجه از وقت در 
راه دستيابى به اهداف استراتژی كالن استفاده كرد؟ 
برای استفاده ی مؤثر از منابع مادی و نيروی انسانى 
دقيق  و  شده  برنامه ريزی  صورتى  به  وقت  از  بايد 
كمپين،  يک  جريان  در  ويژه  به  اين  كرد.  استفاده 
هنگامى كه برای سازمان يافته نگاه داشتن جنبش 

به برنامه ريزی نياز هست، اهميت مى يابد. 

به  چيزی  كمپين  يک  درست،  برنامه ريزی  بدون 
دستيابى  كه  نيست  زيبا  آرزوهای  از  فهرستى  جز 
يک  وجوه ی  تمام  است.  شانس  به  منوط  آن ها  به 
گرفته  ارتباطى  استراتژی  از  مسالمت آميز،  كمپين 
تا به دست آوردن حمايت های مالى تا سازماندهى 
و  همه  كمپين،  مديريت  تا  غيرسازمانى  توده های 

همه بايد به دقت برنامه ريزی شود. 

همه ی كمپين های موفق يک آغاز يک ميانه و يک 
پايان دارند (بخش ۵ و ۷ مراجعه كنيد). آغاز يک 
فعاليت های  برای  خوبى  فرصت  مى تواند  كمپين 
باشد  اوليه ای  شوق  و  پرشور  فوران های  و  رسانه ای 
گسترش  مرحله ی  دارد.  وجود  آغازی  هر  در  كه 
توده ای  فعاليت های  بر  مى تواند  كمپين  بسط  و 
باشد.  متمركز  جنبش  خانه ی  به  خانه  تبليغ  مانند 
استراتژيست های شما بايد بدانند كه كى كمپين بايد 
پايان يابد و چگونه بايد پيروزی خود را اعالم كرد تا 
فعاالن انگيزه ی خود را برای شركت در كمپين های 
به  همچنين  شما  كمپين  ندهند.  دست  از  آينده 

تقويمى واقع بينانه و موجز نيازمند است. 

اشاره
وقت از دست رفته ديگر به 

دست نمى آيد. 
(بنيامين فرانكلين)

 چگونه از وقت در يک كمپين استفاده مى كنيم؟ ۳۶.

۲ ۱۳۴

۹ ۸۱۰۱۱ ۷ ۶ ۵

۱۶ ۱۵۱۷۱۸ ۱۴ ۱۳ ۱۲

۲۳ ۲۲۲۴۲۵ ۲۱ ۲۰ ۱۹

۳۰ ۲۹۳۱ ۲۸ ۲۷ ۲۶

۱۰۶۱۰۷



برنامه ريزی معكوس هم از اين جهت مى تواند مؤثر باشد كه استراتژيست ها را وا مى دارد كه برای خود 
مهلت های درون سازمانى بگذارند. از اين كه بگذريم اين كار موجب مى شود كه در هر روز تنها آن حداقل 
وظايفى كه بايد، انجام شود. فرقش مانند فرق بين تالش برای پريدن روی بام يک ساختمان هفت طبقه و 

استفاده از پلكان برای رسيدن به همان بام است. 
(برگرفته از كتاب «چگونه در كالج درس بخوانيم» نوشته ی والتر پاوک)

جمعه  پنج شنبه     چهارشنبه سه شنبه     دوشنبه     يكشنبه     شنبه    هفته      

۱

۲

روز پارتى ۳

با استفاده از شيوه ای كه در باال توضيح داديم يک مهمانى برای دوست خوب خود طراحى كنيد. طرح 
شما بايد بر پايه ی اطالعات زير باشد: من و على احمدی از دوره ی دبستان با هم دوست صميمى 
هستيم. على اكنون مردی ميان سال است، دو فرزند دارد.  وی كه در دانشگاه تدريس مى كند هر 
روز بعد از كار به يک كافه تريا مى رود و كتاب مى خواند و قهوه مى نوشد. على از مهمانى های شلوغ 
در اماكن عمومى خوشش نمى آيد. عالقه ی او موسيقى كالسيک و نقاشى است. غذای مورد عالقه ی 

او ته چين مرغ است.

حاال بر پايه ی منابعى كه در اختيار داريد برنامه ريزی كنيد. اين منابع بايد شامل اين چيزها باشد: 
خانه ای كه قرار است در آن مهمانى برگزار شود، موسيقى مناسب، مسئول آوردن شيرينى و ميوه، 
صورت  زمانى  چه  در  بايد  كارهايى  چه  اينكه  دانستن  و  ظرف ها،  شستن  غذا،  كردن  فراهم  مسئول 

بگيرد. 

تمرين عملى:

اداره كمپين مسالمت آميز: وقت به مثابه ی منبعى جهانشمول  اداره كمپين مسالمت آميز: وقت به مثابه ی منبعى جهانشمول 

نوشتن برنامه ها روی كاغذ اولين گام در راه نوشتن يک تقويم كمپينى است. سه عاملى كه كمک 
مى كنند كه تقويمى برای كمپين خود تنظيم كنيد اين ها هستند: 

تقسيم  كوچكى  قسمت های  به  را  كمپين 
كنيد:  معين  را  وظايف  قسمت  هر  در  و  كرده 
بتوانيد  كه  مى كند  كمک  معكوس  برنامه ريزی 
اين تقسيم بندی را به صورتى واقع بينانه انجام 
انجام  قابل  شده  تعيين  وظايف  كه  اگر  دهيد. 
باشد اعضای سازمان برای انجام آن ها انگيزه ی 
كافى خواهند داشت. اگر هدف طرح يک كنش 
همگانى باشد اولين قدم نه نوشتن طرح برنامه 
كه روشن كردن دليل و انگيزه ی كنش است. به 
همين صورت گفتن اينكه هدف مثال «پوشش 
رسانه ای» است زيادی كلى است و بايد آن را 
برای  خبرنگاران  از  دعوت  و  موضع  «اعالم  به 
شركت در فالن برنامه» تغيير دهيد. بايد بدانيد 
كه چه گام های مشخصى در راه انجام هر وظيفه 

بايد برداشته شود (به بخش ۷ مراجعه كنيد).

از پيش برنامه ريزی كنيد. برنامه ريزی معكوس 
پيشاپيش  كه  مى دهد  را  امكان  اين  شما  به 
برنامه ريزی كنيد. استراتژيست ها بايد گام های 
اصلى در يک كمپين را طراحى كنيد. دانستن 
كه  مى كند  كمک  طرح  يک  چگونه   اينكه 
يابد  دست  خود  استرتژيک  اهداف  به  كمپين 
امروزی  چالش های  بين  پلى  حال  عين  در  و 
كمپين و چالش های فردايى آن بزند از اهميت 

اساسى برخوردار است. 

واقع بين باشيد. وقتى كه مى دانيد كه پوسترها 
تا « آخر هفته» به دستتان نخواهد رسيد كمپين 
برنامه ريزی  شب  پنجشنبه  برای  را  پوسترتان 
وقت  مقداری  هميشه  كه  كنيد  كاری  نكنيد. 

اضافى در اختيار داشته باشيد. 

۱۲

۳

چگونه تقويمى برای كمپين بنويسيم؟ ۳۷.

۱۰۸۱۰۹



شيو ه ی  برنامه ريزی معكوس و ساختن يک كمپين عملى 

۱۲



رويكرد كالسيک به سازماندهى: راه های بسياری برای سازمان دادن يک كمپين وجود دارد. مدل پيشنهادی 
به  بتوانيد  اگر  كرد.  استفاده  مؤثری  طرز  به  آن ها  از  بايد  كه  مى شود  دسته  پنج  شامل  گلبرايت  جى 
چالش های اصلى در هر دسته پاسخ دهيد قادر به درک بهتر دو مسئله ی اساسى خواهيد شد: خواهيد شد: 
اول، درخواهيد يافت كه سازمان چگونه كار مى كند و دوم، متوجه خواهيد شد كه چه چيزهايى بايد درون 

آن تعديل يا عوض شود تا كار و  برنامه ريزی بهترين نتايج را به بار آورد. 

گاهى قالب كار مشكلى را حل نمى كند، حاال چه به دليل جو سركوب و چه به دليل اينكه جنبش هنوز 
نياز به رشد دارد. بايد ديد كه ظرفيت های جنبش برای چه اهدافى مناسب است (به بخش سوم مراجعه 

كنيد). (برگرفته از كتاب طرح سازمانى نوشته جى ر. گالبريت).

. وظايف چگونه تعيين شده و . 
تقسيم مى شوند؟ 

. قدرت چگونه در ميان گروه ها، و 
درسازمان به طور كلى، تقسيم 

مى شود؟ 

• criteria for selection?
• training and skill-building 

needs?
. چگونه به فعالين ارتقأ 

رتبه مى دهيم؟
. چگونه شيوه ی رهبری 
به وسيله ی كدام گروه 
ترجيح داده مى شود؟ 

. مكانيسم تصميم گيری (رأی 
گيری، مشورت؟)

. چگونه اطالعات را گرد آورده و 
منتشر مى كنيد؟

• how are tasks 
 defined and divided?
• how is power dis--

tributed in teams and 
the organization as a 
whole?

ساختن يک كمپين عملى و شيو ه ی برنامه ريزی معكوس  ساختن يک كمپين عملى و شيو ه ی برنامه ريزی معكوس

  آماده سازی يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس 
بسياری از فعاليت های بيرونى يک جنبش مسالمت آميز به مشاركت در نوعى كمپين مربوط مى شود. 
حاال چه اين كمپين در ارتباط با حمايت از يک كانديدای اصالح طلب باشد، چه در ارتباط با عدم 
همكاری با دولت و چه در رابطه با اقدامى مسالمت آميز مانند تحصن. مادامى كه شيوه ی به كار 
گرفته شده به گونه ای استراتژيک طرح و اجرا شود ما با گونه ای كمپين سر و كار خواهيم داشت. 
برای موفق بودن، يک جنبش مسالمت آميز بايد به گونه ای فعال در كمپين های بزرگ شركت كند. 

هر كمپين عملى از دو بخش تشكيل مى شود: بخش 
در  موفقيت  برای  مديريت.  بخش  و  ريزی  برنامه 
كمپين بايد دو چيز در اختيار داشت: تقويم وقايعى 
اسم  به  فعاليت ها  هماهنگى  برای  دفتری  و  دقيق 
«مركز كمپين». در اين مركز وظايف و مسئوليت ها 
به روشنى تعيين شده تا همه بدانند كه چه كسى 
چه مى كند و چه كسى در رابطه با اخبار مربوط به 

كمپين بايد در جريان قرار بگيرد. 
ريزی  طرح  را  كمپينى  چگونه  كه  دانستيد  وقتى 
استفاده  معكوس  ريزی  برنامه  الگوی  از  و  كنيد 
به  را  پيچيده  فعاليت های  تا   (۱۱ (بخش  كرديد 
وظايفى ساده تبديل كنيد، بايد به استفاده از برخى 
طرح  به  تا  بپردازيد  كمپين)  مركز  (مثل  تسهيالت 

تان جامه ی عمل بپوشانيد. 

اداره ی  به  تداركاتى  لحاظ  به  كه  سازمانى،  ساختار 
كمپين عملى ياری مى رساند، بايد از قاعده ای به نام 
«عملكرد تابعى از شكل است» پيروی كند و موارد 

زير را به كار ببندد

. عملكرد اجرايى و عملكرد مربوط به نيروی انسانى
- گروه ۱ 

. عملكرد اطالعاتى و تجزيه / تحليلى
-گروه ۲

. عملكرد ارتباطاتى (داخلى و خارجى) 
-گروه ۳

. عملكرد تداركاتى و عملياتى
-گروه ۴

يكديگر  با  مؤثر  ارتباط  در  در  بايد  گروه  چهار  اين 
بوده و فعاليت هايشان به طور مرتب هماهنگ شود. 
قرار  نقد  و  بررسى  مورد  بايد  گروه  اين  ارتباطات 
داشته  وجود  آن  در  بازخورد  برای  بخشى  و  بگيرد 
باشد. به عنوان نمونه، گروه اول بايد بداند كه گروه 
برای  اقدامى  از  تا  دارد  نياز  منابعى  چه  به  چهارم 

آزادی مطبوعات حمايت كند. 

چگونه ی كمپين عملى به راه بياندازيم ؟  ۳۸.

استرتژی كالن

اهداف 

وظايف

منابع انسانى

ساختار   

اطالعات و تصميم گيری 

ساختار پاداش   

۱۱۲۱۱۳



پس از به روی كاغذ آوردن طرح خود برای كمپين و تشكيل گروه های 
مورد نياز، اقدام به درست كردن تقويمى برای كمپين كنيد. اين تقويم 
وظايف عمده و تاريخ انجام شان را فهرست مى كند (برای نمونه، قانون 
ايجاب مى كند كه بازرسان مستقل انتخاباتى دست كم سه روز پيش 
از برگزاری انتخابات در حوزه های خاصى نام نويسى كنند). خالصه ی 
اين تقويم را در ميان اعضای گروه خود پخش كنيد تا بدانند كه چگونه 
فعاليت های شان درچارچوب كمپين جا مى افتد و برآن اثرمى گذارد. 
كردن  روز  به  مسئول  نفر  يک  تنها  و  نفر  كه يک  كنيد  حاصل  يقين 
تقويم باشد. همچنين مطمئن شويد كه اعضای گروه تان مى دانند كه 
برای اضافه يا حذف كردن برنامه ها و فعاليت ها بايد با آن فرد تماس 
بگيرند. تقويم اصلى بايد در معرض ديد همگان باشد. برای مشخص 
كنيد  استفاده  متفاوت  رنگ های  از  مختلف  گروه های  فعاليت  كردن 
(مانند سبز برای گروهى كه مسئول ارتباطات و فعاليت های رسانه ای 

است و قرمز برای گروه تداركات). 

متعددی  بازيگران  معموال  صحنه  اين  در  صحنه نيستيد!  بازيگر  تنها  شما  چون  اينست:  پاسخ  كوتاه ترين 
و  طلب  اصالح  احزاب  و  غيردولتى  نهادهای  مانند  شما  بالقوه ی  متحدين  شامل  هم  اين ها  دارند.  بازی 
كانديداهای شان مى شود و هم نيروهای طرفدار استبداد و كانديدا های شان. مطمئن باشيد كه مخالفان شما 
همه ی سعى خود را برای از بين بردن اثرات فعاليت شما به كار خواهند بست. چون نمى توانيد به طور دقيق 
پيش بينى كنيد كه اين نيروها به چه اقداماتى عليه شما دست خواهند زد، طرح تان بايد از انعطاف كافى 
برخوردار باشد و مركز كمپين بايد بتواند به سرعت نسبت به هر گونه نيازی برای تغيير و تعديل واكنش 

نشان داده و آن را تبديل به فرصتى تازه برای جنبش كند. 

 اين شبيه سازی بايد با يک مرحله ی آماده سازی شروع شود: 
مرحله اول. هدف اصلى در اين مرحله اين است كه دستگاه تعليماتى سازمان به آموزش واحدهای 

انتخاباتى در هر حوزه ی رأی گيری بپردازد.
 در مرحله ی دوم، يا مرحله ی ميانى، كادرهای آموزش ديده در مرحله ی اول، برنامه ی كمپين را در هر 

حوزه ی انتخاباتى سازمان خواهند داد. 
در جريان مرحله ی سوم، فعاالن آموزش ديده در مرحله ی دوم به كمک مستقيم به رأی دهندگان 

خواهند پرداخت، از آن ها نظرسنجى خواهند كرد و از نحوه ی انجام رأی گيری در طول روز گزارش 
خواهند داد. 

 تمرين:
كمپينى شبيه كمپين «برخيزيد و رأی دهيد» سازمان دهيد (به بخش پنجم مراجعه كنيد). فرض 
را بر اين بگذاريد كه اين كمپين در محيطى غيردمكراتيک در تاريخ ۲۳ آذر امسال برگذار خواهد 

شد. 

شعار  بزنيد!»  را  «مهرتان 
كمپين موفقيت آميز عليه دولت 
والديمير ِمچى ِير در اسلواكى

شعار  است».  وقتش  «حاال 
موفقيت آميز  نيروهای  كمپين 
عليه  صربستان  در  طلب  اصالح 

اسلوبدان مالسوويچ

ساختن يک كمپين عملى و شيو ه ی برنامه ريزی معكوس  ساختن يک كمپين عملى و شيو ه ی برنامه ريزی معكوس

چگونه  يک كمپين را سازمان يافته نگاه مى داريم؟ ۳۹.

چرا برنامه ی كمپين بايد انعطاف پذير باشد؟ ۴۰.

۱۱۴۱۱۵



۱. موقعيت: 
رژيم غيردمكراتيک اعالم مى كند كه انتخابات مجلس را برگزار خواهد كرد

۲. مأموريت:
. حمايت از كانديداهای اصالح طلب

اهداف:
. سازمان دادن كمپين «برخيزيد و رأی 

دهيد»
. امكان انجام تقلب در انتخابات را به حداقل 

رسانده و اگر تقلبى مشاهده كرديد آن را 

گزارش دهيد

. به فهرست كردن نام رآی دهندگان طرفدار 
اصالحات بپردازيد (تأكيد خود را بر روی 

جوانان بگذاريد)
. به سازمان دادن برنامه های خاص بپردازيد 

(كنسرت، سخنرانى)
. برای آگاه كردن مردم از نحوه ی انجام 

انتخابات و مواضع خود اطالعيه چاپ كرده و 
توزيع كنيد 

۳. اجرا
مرحله ی اول

. به كار انداختن دستگاه آموزشى سازمان 

. آماده كردن يک برنامه ی آموزشى برای 
تعليم كادرهای سازمانى 

مرحله ی دوم
. برنامه ی آموزشى «برخيزيد و رأی دهيد» به 
وسيله ی كادرهای تعليم ديده در حوزه های 

مختلف آموزش داده مى شود 

مرحله ی سوم
. فعاالن آموزش ديده به كمک به رأی 

دهندگان مى پردازند، خدمات نظرسنجى 
ارائه مى دهند و از نحوه ی انجام رأی گيری 

در طول روز گزارش تهيه مى كنند

در زير نموداری از شكل كلى كمپين را مشاهده كنيد. 
برنامه ی كمپين: 

۴. اداره و تداركات
مرحله ی اول، بخش نيازهای انسانى به 

اين افراد نياز دارد: 
. ۱۰ آموزش دهنده ی آموزش ديده (يک 

سرپرست گروه)
. ۳ طراح دوره ی آموزشى (يک سرپرست 

گروه)
. يک داوطلب برای انجام كارهای اداری

مرحله ی اول، بخش نيازهای مادی به 
اين چيزها نياز دارد:

. دفتر برای آموزش دهندگان
. رايانه با اينترنت و چاپگر 

. تلفن و لوازم دفتری 

مرحله ی اول، تخمين زمانى
. ۲۰ ساعت برنامه ی آموزشى

. ۴۰ ساعت بسط برنامه ی آموزشى
. ۱۵ ساعت كار اداری 

۵. هماهنگى و ارتباطات
. آموزش دهنده / سرپرست گروه به مسئول 
كمپين در مورد جريان كار گزارش مى دهد

. بازخورد به مسئوالن بسط برنامه ی آموزشى 
. جلسه ی استراتژيک در ابتدا و انتهای هر 

مرحله 

ارزيابى فعاليت ها 

. هزينه ی مرحله ی اول فعاليت ها

. تطبيق خود با شرايط تازه 

. ارتباطات ميان اعضای هر گروه و ارتباطات 
ميان گروهى 

. تععيين اينكه به چه تعداد داوطلب نياز 
هست و چه تعداد داوطلب اكنون در اختيار 

كمپين قرار دارد. 

. واكنش نسبت به اقدامات سركوبگرانه

. درس های آموخته شده

ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس  ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس  ۱۱۶۱۱۷



تمرين:
با استفاده از ترتيب برنامه ريزی معكوس (بخش ۱۱)، وظايف مهم را شناسايى كرده و آن ها را به 

عهده ی افراد شايسته بگذاريد. به نمونه های زير توجه كنيد:

گروه مسئول 
(چه كسى انجام كار را برعهده دارد؟)

وظيفه
(چه بايد انجام شود)

. گروه دوم- خبرگيری و بررسى . به جمع آوری اطالعات در رابطه با افرادی كه 
برای اولين بار رأی مى دهند بپردازيد

. گروه اول- كارهای اداری و منابع انسانى   . به جذب داوطلبان تازه بپردازيد تا با كمبود كادر 
آموزشى روبرو نشويد

. گروه سوم- ارتباطات  . به بسط برنامه های آموزشى خود برای فعاليت های 
آينده بپردازيد

. گروه چهارم- تداركات و عمليات . دفتری اجاره كنيد

. گروه سوم- ارتباطات  . شعار كمپين و آرم آن را درست كنيد

. گروه چهارم- تداركات و عمليات . به جمع آوری كمک مالى بپردازيد و به گونه ای 
واقع بينانه بودجه خود را تنظيم نماييد 

. گروه اول- سازماندهى اداری و منابع انسانى  . به تعليم كادرهای آموزشى بپردازيد

. گروه چهارم- تداركات و عمليات . به چاپ و پخش اطالعيه، بيانيه و مواد مشابه 
بپردازيد

. گروه دوم- خبرگيری و تجزيه و تحليل  . به بررسى احتمال تقلب در انتخابات بپردازيد.

(اضافه كنيد)

(اضافه كنيد)

(اضافه كنيد)

:اجرای كمپين
با استفاده از قاعده ی «شكل تابعى از عملكرد است» به تشكيل گروه هايى بپردازيد (به صفحه ی قبل نگاه 
كنيد) و فعاليت های اصلى كمپين را سازمان دهيد. شما مى توانيد گروه های مختلفى را تشكيل بدهيد ولى 

چهار گروه برای كار كمپين اهميت اساسى دارند:

. گروه ۱. سازماندهى اداری و منابع انسانى
. گروه ۲.خبرگيری و بررسى  

. گروه ۳. ارتباطات
. گروه ۴. تداركات و عمليات  

وقت رژيم ميلوسويچ به سر رسيده است. با بسيج مردمى كه در جهت اهداف استراتژيک واحدی مبارزه 
مى كنند رژيمى كه  يک زمان قدرتمند محسوب مى شد درحال سقوط است. 

ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس  ۱۱۸۱۱۹



هفته ی چهارم هفته ی سوم                   هفته ی دوم                   هفته ی اول         

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

«قانون مورفى» را فراموش نكنيد:

۱. هيچ چيزی آنقدر ساده نيست كه به نظر 
مى رسد

۲. هر كاری بيشتر از آنچه كه بايد طول 
مى كشد

۳. قبل از شروع كار بعدی بايد اول كار قبلى 
را تمام كنيد!

تمرين:
بر اساس تحليل های پيشين تقويمى كمپينى برای چهار هفته درست كنيد. از آخر شروع كنيد (از 

روز انتخابات در بيستم آذر مثال) و جلو بياييد   

ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس ساختن يک كمپين عملى و شيوه ی برنامه ريزی معكوس  ۱۲۰۱۲۱



بخش ۱۳ 
فعاليت در شرايط سركوب

روحيه و ارتباطات

پرسش های اصلى:
. سركوب چگونه عمل مى كند؟

. عام ترين شيوه های سركوب كدامند؟
. فرهنگ امنيت چيست؟

. چگونه ارتباطات خود را حفظ كنيم؟  

موضوعات اصلى شامل اين  ها مى شود:
. انفعال به معنى امن بودن نيست؟ 

. شيوه ها:
۱. سركوب فعاالن و مردم

۲. ايجاد فضای ترس
. شيوه های بهبود فرهنگ امنيت 

بخش ۱۴: 
فعاليت در شرايط سركوب

چگونه نسبت به اقدامات نيروهای مخالف واكنش نشان دهيم؟

پرسش های اصلى:
. ترس چيست؟

. چگونه اثرات ترس را از ميان برداريم؟
. چگونه با اقدامات تنبيهى مخالفين طرف شويم ؟ 

موضوعات اصلى شامل اين  ها مى شود:
. معنى ترس

. مقابله با ترس از طريق آماده سازی خود پيش از عمل و در هنگام عمل 
. وضع دشوار زندانى 

درهمان  و  مسالمت آميز،  كمپين  يک  در  فعاليت  هنگام 
حال كه مشغول اداره ی منابع انسانى، مادی و وقت و بهره 
انتظاراقدامات  بايد  هستيد،  معكوس  برنامه ريزی   از  بری 
گرچه  باشيد.  داشته  نيز  را  مخالف  نيروهای  خصمانه ی 
روش های سركوب بسيارند اما نيروهای سركوبگر عمدتا 
به توانايى های جنبش برای اقدام مؤثر حمله مى كنند. بايد 
بيآموزيد كه چگونه توانايى های دشمن را در مختل كردن 
فعاليت ها و تضعيف روحيه خود به حداقل برسانيد. اگر 
روحيه پايين باشد و برنامه های كمپين به اصطالح لو رفته 
باشد توانايى های شما برای اقدام استراتژيک مسالمت آميز 

به طور جدی تضعيف مى شود.

يک روش ديگر نيروهای مخالف ايجاد فضای ترس فراگير 
ذهن  و  بدن  طبيعى  واكنش  ترس  كه  آنجايى  از  است. 
ابزاری  ترسناک  محيطى  ايجاد  است،  خطر  و  تهديد  به 
توانايى های  كاهش  برای  مخالفين  دست  در  نيرومند 
جنبش محسوب مى شود. شما مى آموزيد كه ترس چيست 
و چگونه مى توان با استفاده از آن اعتراف گرفت. همچنين 
آماده  با  را  ترس  منفى  اثرات  چگونه  كه  مى گيريد  ياد 

سازی خود و افزايش اعتماد كاهش دهيد. 

داشته  خاطر  به  هستند.  جدی  بسيار  موضوعاتى  اين ها 
باشيد كه در نبرد برای به دست آوردن آزادی و دموكراسى، 
يک  هر  نيست.  شرمساری  مايه  شدن  زندانى  و  دستگير 
در  را  خود  نوعى  به  مسالمت آميز  كمپين  يک  فعالين  از 
شجاعت  دهنده  نشان  اين  و  مى دهد.  قرار  خطر  معرض 

است.

خالصه ی بخش:
فعاليت در شرايط سركوب
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۱۳
فعاليت در شرايط سركوب

روحيه و ارتباطات



فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات

فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات
مى شود.  مخالف  نيروهای  اقدامات  به  دادن نسبت  نشان  به واكنش  وادار  شما  زود جنبش  يا  دير 

شيوه های به كارگرفته شده توسط نيروهای مخالف بخشى از ابزار سركوب هستند. 
طرح كلى اين بخش كمک مى كند بياموزيد كه چگونه از تاثير سركوب بكاهيد. برای شروع، سركوب 
و تنبيه را مواردی در نظر بگيريد كه مثل هر مورد ديگری هزينه ای در بر دارد- موردی مانند غذا 
يا لباس. هر چه قيمت باالتر باشد امكان خريدن جنس كمتر مى شود. ايجاد «فرهنگ امنيت» كه 
توانايى نفوذ دشمن در سازمان و مختل كردن شبكه ی ارتباطى آن را كاهش مى دهد بايد در صدر 

فهرست اجرايى شما قرار داشته باشد. 

هر چه جنبش قوی تر شود نيروی 
بيشتری  ضعف  احساس  مخالف 

مى كند. 
به عنوان يک اصل، نيروی مخالف 
روحيه  بردن  بين  از  در  سعى 
به  و  كرد  خواهد  جنبش  فعاالن 
از  تا  زد  خواهد  دست  اقداماتى 
شدت مطالبه برای تغيير و تحول 
همچنين  مخالف  نيروی  بكاهد. 
هزينه ی  كه  كرد  خواهد  تالش 
افزايش  را  جنبش  مؤثر  اداره ی 

دهد.
ايجاد اختالل در سيستم ارتباطاتى 
جنبش يكى از راه های مؤثر برای 

افزايش هزينه است. 
با جلوگيری از فعاليت های همگانى 
جنبش، دستگيری فعاالن و ايجاد 
و  فردی  هزينه های  ترس  فضای 
خواهد  افزايش  جنبش  سازمانى 
بر  را  بنا  مخالف  نيروی  يافت. 
اين مى گذارد كه اگر هزينه ها به 
كند  پيدا  افزايش  كافى  اندازه ی 
فعاليتهای جنبش كاهش يافته و 

در آخر متوقف مى شود. 

تنبيه دو تأثير دارد (به بخش دوم 
كوچک  يا  اول  تأثير  كنيد).  نگاه 
مجازات متخلفين است. تأثير دوم 
پيوستن  از  جلوگيری  بزرگ  يا 
افراد تازه به جنبش است. حالت 
اين  تنبيه  اصلى  دليل  يا  دوم 
شوند  مجازات  افراد  كه  نيست 
بلكه اين است كه ديگران از ابراز 

همبستگى خودداری كنند. 
با تنبيه شما نيروی مخالف درس 
به  و  مى دهد  ديگران  به  عبرتى 
همكاری  عدم  كه  مى گويد  آن ها 
با رژيم برايشان گران تمام خواهد 

شد.

سركوب چگونه انجام مى شود؟    ۴۱.

دير يا زود جنبش شما به نوعى مورد سركوب قرار 
قانع كردن  تجربه نشان مى دهد كه  خواهد گرفت. 
در  واكنش  مى تواند  جنبش  كه  هواداران  و  فعالين 
خور نشان دهد نيازمند داشتن مهارت های ويژه ای 

است. 
بگيرد  قرار  سركوبى  مورد  جنبش  اينكه  از  پيش 

فعالين بايد به موارد زير توجه داشته باشند:
 

. انفعال موجب توقف سركوب نمى شود. 

. هر چه واكنش شما خشونت آميزتر باشد نيروهای 
خواهند  استفاده  بيشتری  خشونت  از  نيز  مخالف 
مجازات  و  سركوب  از  استفاده  درست،  راه  كرد. 

رژيم برای تقويت جنبش است. 

. اگر اجازه دهيد كه خشونت و سركوب موجب از هم 

پاشيدن جنبش بشود به هر دو مقوله ی خشونت و 
سركوب مشروعيت بخشيده ايد. 

به  متوسل  سركوبگرانه  اقدامات  با  برخورد  در   .
خشونت نشويد، چرا كه خشونت تنها به نامشروع 
جلوه دادن اهداف شما كمک خواهد كرد و اتوريته 

شما رادر ميان مردم از ميان خواهد برد. 

۱. سركوب فعاليت ها 
چارچوبى  در  كه  مى شود  نيز  قوانينى  شامل  اين 
را  اقداماتى  سری  يک  و  اند  شده  تدوين  نامعمول 
غيرقانونى خوانده اند. برای نمونه، قانون نظم و امنيت 
عمومى در زيمبابوه گرد هم آمدن بيش از پنج نفر 
در يک برنامه ی سياسى يا غير سياسى را منوط به 

اجازه ی پليس و نيروهای امنيتى كرده است. 

دليل اينگونه قوانين و مقررات محدود كردن فضای 
اجرايى  و  سازمانى  هزينه های  افزايش  و  سياسى 

جنبش است.

 عام ترين شيوه های سركوب كدامند؟  ۴۲.

۱۲۶۱۲۷



۲. سركوب فعاالن 
زندانى  و  دستگيری  سمع،  استراق  افراد،  تهديد 
كردن، شكنجه و حتى گاهى كشتن فعاالن دليلى به 
جز سركوب فعاليت ها دارد: ايجاد وحشت در ميان 
مردم، جلوگيری از پيوستن آنان به جنبش و از هم 

پاشيدن رهبری جنبش.
 

بيشتر رژيم های غيردمكراتيک در هدف قرار دادن 
اين  از  و  دارند  تخصص  جنبش  يک  اصلى  اعضای 
كار برای ايجاد جو رعب و وحشت استفاده مى كنند. 
در موارد بسياری نيروهای امنيتى به هدف گرفتن 
نيز  آنها  كودكان  حتى  و  فعاالن  خانواده ی  اعضای 

مى پردازند.

۳. ايجاد فضای ترس 
رژيم های غير دموكراتيک به طور گسترده سعى در 
كه  دارند  فعاليت هايى  پيرامون  ترس  فضای  ايجاد 

موجوديت شان را به خطر مى اندازد.

با برنامه ريزی دقيق، اين رژيم ها به سركوبى فعاالن 
جنبش مى پردازند و با استفاده از دستگاه تبليغاتى 
خود به آفرينش «جو محاصره» مى پردازند. در يک 
چنين جوی هر كسى كه دگرانديش باشد خائن و 

تروريست خوانده مى شود.

تبليغات  و  سركوبگرانه  اقدامات  كردن  تركيب  با 
مى كنند  تالش  دموكراتيک  غير  رژيم های  گسترده 
حرف  از  شهروندان  آن  در  كه  كنند  ايجاد  فضايى 
خودداری  رژيم»  «ضد  مضمون های  پيرامون  زدن 
كنند. در چنين شرايطى مطالبه برای تحول كنترل 
جنبش  به  حاضرند  كه  افرادی  تعداد  و  مى شود 
مقاومت  هزينه ی  كه  چرا  مى يابد  كاهش  بپيوندند 
باال به نظر مى رسد. اقدامات نيرو های امنيتى اهميت 
مخالف  نيروهای  استراتژی  چارچوپ  در  ويژه ای 

دارد. 

كه  امنيتى،  نيروهای  كه  است  داده  نشان  تجربه 
بيشتر به صورت غير رسمى عمل مى كنند، حاضرند 
برای كسب اطالع در مورد جنبش و مرعوب كردن 
فعاالن آن به هر كاری دست بزنند. اين البته چيز 
امنيتى  نيروهای  وظيفه ی  كه  چرا  نيست  عجيبى 

حفظ امنيت رژيم است و نه حفظ امنيت مردم! 

فرهنگ امنيت رفتاری است كه شما بايد در مقابله با فعاليت های امنيتى و اطالعاتى رژيم داشته باشيد. 
اين رفتار از دو بخش تشكيل مى شود: 

نگذاريد  اين  بر  را  بنا   .۱
امنيتى  نيرو های  كه 
نفوذ  شما  جنبش  در 

نكرده اند

تالش  كنيد.  عمل  ايد  ريخته  كه  طرحى  پايه ی  بر 
كنيد دريابيد كه آيا فعالين گروه مخالف دچار ترديد 
هستند يا نه. اين ترديد ممكن است در اثر نامشروع 
گرفته  كار  به  جنبش  عليه  كه  شيوه هايى  بودن 
مى شود يا در اثر بى تأثير بودن اين شيوه ها به وجود 
نياز  و  ضرورت  را  رسانى  اطالع  مبنای  باشد.  آمده 
اسم  كه  باشد  نداشته  نيازی  فعالى  اگر  دهيد.  قرار 
فعال ديگری را بداند به وی اسم او را نگوييد. اگر 
قرار است هفته ی آينده جلسه ای تشكيل شود قبل 
از اعالم خبر روشن كنيد كه چه كسى بايد مطلع 
آنانى  به  خبررسانى  در  حتى  نه.  كسى  چه  و  شود 
كه بايد در جلسه شركت كنند هم جانب احتياط را 
از دست ندهيد. همه قرار نيست كه از همين االن 
راجع به جلسه بدانند. عده ای را مى توانيد تنها چند 

ساعت قبل از تشكيل آن خبر كنيد. 

فرهنگ امنيت چيست؟  ۴۳.

فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات ۱۲۸۱۲۹



جلب  غيرعادی  رفتار  با   .۲
توجه نكنيد 

مردم  اكثريت  كه  مى داند  رژيم  اگر  نمونه،  برای 
طرفدارش نيستند تظاهر كردن به طرفداری از رژيم 
در  را  جنبش  اعضای  و  كند  توجه  جلب  مى تواند 
معرض خطر قرار بدهد. روابط خود را به تماس با 
فعالين جنبش های مسالمت آميز ديگر محدود نكنيد. 
روابط و دوستى های مبارزاتى خود را گسترش دهيد. 
اگر فرض را بر اين گذاشته ايد كه هميشه تحت نظر 
آن  مورد  در  كه  نيست  نيازی  ديگر  پس  هستيد 
موجب  كه  نكنيد  رفتار  طوری  فقط  باشيد!  نگران 

بهره برداری نيروهای مخالف بشود. 

مى شود،  موفق تر  مسالمت آميز  جنبش  هرچه  يک 
اقدامات خصمانه و امنيتى عليه آن شدت مى گيرد. 
برای  امن  ارتباطاتى  كانال های  خلق  به  بايد  شما 
جنبش بپردازيد. مسئله فقط آگاهى دادن به اعضأ و 
فعاالن در رابطه با نيروهای مخالف و توانمندی آنان 
حال  عين  در  مسئله  نيست.  جنبش  در  نفوذ  برای 

ايجاد همبستگى در صفوف جنبش است. 

بهترين راه اين است كه فعاالن حواسشان باشد كه 
چه مى گويند و چه نمى گويند و مهمتر از آن متوجه 
باشند كه چگونه مى گويند. برای باز داشتن نيروهای 
در  هرگز  حساس  اطالعات  به  دسترسى  از  مخالف 
يا  جنبش  برنامه های  پيرامون  امن  غير  محيط های 
شامل  اين  نكنيد.  صحبت  ارقام  و  تاريخ ها،  اسامى، 
مكالمه ی تلفنى و استفاده از اينترنت نيز مى شود. 
البته همه ی كانال های اينترنتى نا امن نيستند ولى 

ايميل ها ناامنند. 
برای جلوگيری از نفوذ نيرو های امنيتى در صفوف جنبش، ايجاد و ارتقأ فرهنگ امنيت ضروری است. اين 
نه تنها هزينه ی فعاليت را برای جنبش و فعاالن كاهش مى دهد بلكه، با افشای «چهره ی زشت» رژيم و بى 
اثر بودن دستگاه های سركوب آن موجب مى شود كه مطالبه برای تغيير و تحول در ميان هواداران جنبش 

شدت بگيرد.

اگر مى شود در همان ساعت و محل هميشگى 
همديگر را ببينيم. من دوستى دارم كه خيلى 
مايل است در رابطه با آن برنامه ی مهمى كه 

ماه آينده داريم به ما كمک كند. 

نادرست!

اشاره 
مهم چه گفتن نيست: چگونه گفتن 

است.

نمونه: چگونه به فردی كه مسئول عضوگيری است مى گوييد كه دوستى داريد كه عالقمند است به 
جنبش بپيوندد؟ 

فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات فعاليت در شرايط سركوب: روحيه و ارتباطات

چگونه ارتباطات خود را حفظ كنيم؟  ۴۴.

اگر موافق باشى همديگر را ساعت سه در 
بازار ببينيم. مى خواهم راجع به دوستم على 
احمدی با تو حرف بزنم. على مايل است كه 

به جنبش بپوندد و مى خواهد در جلسه ی 
بعدی سازمان در مورد سازماندهى اعتصاب 

ماه آينده شركت كند. 

درست!

۱۳۰۱۳۱



۱۴
فعاليت در شرايط سركوب 

نيروهای 
ت تنبيهى 

به اقداما
واكنش نسبت 

مخالف 



واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف  
يكى از راه های تضمين سرسپردگى در ميان مردم ايجاد ترس از تنبيه است. تنبيه در اينجا مى تواند 

معنى های مختلفى داشته باشد: از كتک خوردن به وسيله ی بازجويان گرفته تا اخراج از كار. 
برای مقابله با تنبيه ضروری است كه اول در مورد ترس و ماهيت آن بياموزيم و سپس با شيوه های 

غلبه بر آن آشنا شويم. 
 اول گام در اين راه، پذيرفتن اين واقعيت ساده است كه ترس واكنشى طبيعى ست. وقتى فهميديم 
كه اين واكنش چگونه به لحاظ جسمى و روانى خود را نشان مى دهد مى توانيم احساس شرم از آن 

را در خود از بين برده و ديگران را به دليل ترسيدن سرزنش يا تحقير نكنيم. 
  

  ترس احساسى است كه همه ی انسان ها در زندگى تجربه مى كنند. 
يكى از داليل اصلى اطاعت مردم از فرمان ها و قوانين رژيم ترس از 
تنبيه است. تنبيه در اينجا مى تواند معنى های مختلفى داشته باشد، از 
كتک خوردن به وسيله ی بازجويان گرفته تا اخراج از كار. مسئله ای كه 
بسياری درک نمى كنند اين است ترس يک واكنش طبيعى در مقابل 
تهديد است. ترس يک حالت غريزی است كه در همه ی حيوانات وجود 
دارد و به همين دليل بايد در مربوط كردن آن به اخالقيات محتاط 
ياخته های  فعاليت  افزايش  موجب  ترس  فيزيولوژيک  لحاظ  به  بود. 
عصبى (نرون ها) در بخشى از دستگاه عصبى مى شود. اين عمل سبب 
را  بيشتری  خون  و  شده  روده ها  و  پوست  سطح  در  رگ ها  انقباض 
به قلب سرازير مى كند. اين به نوبه ی خود موجب ضربان شديدتر و 
سريع تر قلب مى شود. تنفس سرعت مى گيرد و هرمونى قدرتمند به 
برای  سوخت  مثابه ی  به  كه  را،  خون  در  گلوگز  ميزان  آدرنالين  اسم 
ماهيچه ها عمل مى كند، افزايش مى دهد. اين موجب مى شود كه فرد 
برای مدت كوتاهى قدرتى مافوق انسانى پيدا كند. دليل اين امر ساده 
با  درمواجه  بتوانيم  كه  كرده  طراحى  گونه ای  به  را  ما  طبيعت  است: 

خطر يكى از اين دو كار را بكنيم: بجنگيم يا بگريزيم! 

كسانى كه هوادار آزادی اند 
ولى از تالطم و آشفتگى ابراز 

ناخرسندی مى كنند، مانند 
دهقانانى هستند كه مى خواهند 

بدون شخم زدن محصول به 
دست آورند.

 فردريک داگالس 
 

۱۳۵ فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف ۱۳۴ فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف 

ترس چيست؟    ۴۵.

به  منظم  طور  به  گونه ای  به  فعاالن  ديگر  و  شما   .
آموزش خود پيرامون روش های سركوب و نحوه ی 

مقابله با آن ها بپردازيد.
 

خشونت  به  تن  هرگز  كه  باشيد  داشته  خاطر  به   .
نداده و هميشه انضباط كاری را پاداش بدهيد.

الزم  دانش های  و  مهارت ها  فعاالن  از  بسياری   .
(از  دارند  را  سازمانى  وظايف  همه  انجام  برای 
جمله تعليم يک تيم جايگزين رهبری و تهيه ی 

فهرستى از دستياران اجرايى) 

. فعاالنى كه مورد سركوب مشخص قرار گرفته اند 
بايد حالت سرمشق پيدا كنند و پيگيرانه تجربيات 
خود را در اختيار ساير اعضأ و فعالين قرار دهند 
از  مى شود،  فعالين  و  اعضأ  همه ی  شامل  (اين 

رهبری گرفته تا داوطلبان). 

روش های مقابله با تأثيرات ترس را مى توان به دو گروه تقسيم كرد: روش های آماده سازی و روش های 
مقابله هنگام عمل. اين روش ها موفقيت آميز خواهند بود اگر: 

روش های آماده سازی
قبل از آنكه مورد ترسناكى پيش بيايد سعى 
كنيد جلو غافلگيرشدن خود را بگيريد. برای 
اين كار به بررسى مشكالت روانى و عاطفى 
بپردازيد كه ممكن است در نتيجه ی وضع 

ترسناک پيش بيايد. مردم اگر بدانند كه هنگام 
وقوع واقعه ی ترسناک چه انتظاری از آنان 

مى رود كمتر مى ترسند. شوخى و خنده نيز راه 
مؤثری برای كاهش ترس در گروه است.

روش های مقابله
كادرهای مسئول در صحنه (در جريان يک 

تظاهرات مثال) بايد تالش كنند كه از اضطراب 
و گيجى مردم بكاهند. مشغول نگاه داشتن 

مردم و فعاالن در جريان تظاهرات موجب از 
بين رفتن ترس مى شود.  

اشاره 
ترس يک واكنش طبيعى وغريزی است. 

 چگونه اثرات ترس را از ميان ببريم؟    ۴۶.



وقتى قبول كرديم كه ترس يک حالت عادی و غريزی 
در ماست و فهميديم كه واكنش های فيزيولوژيكى 
بر  مى توانيم  چيست  ترسيدن  هنگام  مان  روانى  و 
احساس شرم ناشى از ترس فايق آييم و از تحقير 
ديگران بپرهيزيم. اگر مى خواهيم كه جنبش موفق 
شود بايد شيوه های از بين بردن تأثيرات مضر ترس 
را ياد گرفته وبه كار بنديم. انتظار اتفاقات غير مترقبه 

را داشتن مى تواند به كاهش ترس كمک كند. 

اعتماد و باور به رهبری و اعتقاد به اهداف جنبش 
نيز از شدت ترس مى كاهد. عامل ديگری كه ترس 
را كاهش مى دهد باور به اين است كه منفعت واقعى 
فرد فعال در گرو تغييراتى است كه جنبش در راه 

محقق كردن آن ها تالش مى كند. 
 

كالن  استراتژی  اهداف  به  پوشاندن  عمل  جامه 
نيازمند اقدامات مسالمت آميز بسياری است. و ازهر 
ساير  و  مخالفين  واكنش  مورد  در  مى توان  اقدامى 
بازيگران صحنه درسى آموخت ( به بخش های چهار، 
نه و ده مراجعه كنيد). به همين دليل نبايد اقدامى 
بكنيد كه فعاالن جنبش  تان نتوانند از پس واكنش 

نيروهای مخالف به آن برآيند. مثال اگر اغلب فعاالن 
جنبش هرگز دستگير نشده اند از به راه انداختن راه 
پيمايى های پى در پى و تحريک آميزی كه ممكن است 
بپرهيزيد.  شود  منجر  فعاالن  گروهى  دستگيری  يه 
در عوض به سازمان دادن كنسرت های اعتراضى و 
همگانى  پشتيبانى  كه  بپردازيد  مشابهى  برنامه های 
از جنبش را افزايش مى دهد بدون آنكه به بازداشت 
موفقيت آميز  برای  بيانجامند.  فعاالن  جمعى  دست 
 بودن استراتژی، كمپين و اقدام مسالمت آميز، سطح 
انظباط و درجه ی مقاومت فعاالن شما بايد در ارتباط 

مستقيم با شيوه های احتمالى سركوب باشد. 

مى تواند  تنهايى  به  خطرناک  و  شجاعانه  اقدام  يک 
نظر  و  شود  منجر  سختى  انتقامى  واكنش های  به 
رسانه های كشوری و جهانى و همچنين مردم را به 
مخالفان  واكنش  توان  نمى  گرچه  كند.  جلب  خود 
كرد،  پيش بينى  را  دموكراتيک  جوامع  در  حتى 
تجربيات حاكى از آن است كه خشونت و اقدامات 
تخريبى شما مى تواند به واكنش های بى اندازه تند 

رژيم منجر شود. 

نيم  در  مسالمت آميز  جنبش های  از  بسياری  از  بخشى  تظاهرات 
قرن گذشته بوده است. كارهايى كه جنبش مى تواند برای برگزاری 

موفق يک تظاهرات انجام دهد شامل اين ها مى شود: 

قبيل  احتمالى (از  سركوبگرانه ی  اقدامات  با  رابطه  در  را  فعاالن    .
استفاده از گاز اشک آور، بازداشت فعاالن و ضرب و شتم آنان) 

آموزش دهيد. 

.   احساس همبستگى در ميان فعاالن را با تشويق ايشان به پوشيدن 
نمادهای يكسان، خواندن سرود، به دست گرفتن پالكارد و راه 

پيمايى در صفوف منظم افزايش دهيد. 

.  با تقسيم كار و تعيين دقيق وظايف فعاالن را مشغول نگه داريد.  
مسئول  برخى  باشند،  پزشكى  امداد  مسئول  بايد  گروه ها  برخى 
آب و غذا برای راهپيمايان و به اين ترتيب. كاری كنيد كه راه 
پيمايى در يک خط و بدون آشفتگى انجام بگيرد، در اول و آخر 
صف پيشاهنگ و پساهنگ بگذاريد و دست گرفتن پالكاردها و 

عالئم را به گونه ای تنظيم كنيد كه جلب نظر كنند. 

اين  ببينند.  را  مخالف  نيروهای  نتوانند  فعاالن  كه  كنيد  كاری    .
موجب كاهش ترس در آنان مى شود. برای اين كار در اول صف از 
شعارهای پارچه ای بسيار بزرگ استفاده كنيد. همچنين به توليد 
صدا بپردازيد (سرود خواندن، استفاده از طبل و آالت موسيقى) 
تا تهديدهای نيروهای مخالف در بلندگو و صدای خوردن باتون 

پليس به سپرهای شان تحت شعاع قرار بگيرد. 

نمونه:  
سازماندهى و برگزاری تظاهرات 

گاز اشک آور. ۵ اكتبر۲۰۰۰، صربستان 

چگونه با اقدامات تنبيهى مخالفين روبرو شويم ؟     ۴۷.

فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف  فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف  ۱۳۶۱۳۷



محاكمه  بازجويى،  دستگيری،  خطر  در  فعالين  مبارزه،  طول  در 
رژيم های  در  كه  حالى  در  دارند.  قرار  مشابه  تنبيهى  اقدامات  و 
دمكراتيک فعاالن با راحتى و امنيت بيشتری به اقدامات اعتراضى 
مى پردازند، بازجويان شيوه های مؤثری برای تحت فشار قرار دادن 
حتى شجاع ترين و باتجربه ترين فعاالن خلق كرده اند. نام يكى از 
اين شيوه ها «وضع دشوار زندانى» است. درک اين شيوه، كه در زير 
با مثالى به آن پرداخته ايم، مى تواند به شما و جنبش كمک كند. 

فرض كنيد كه شما و يكى از دوستان تان هنگام نصب اعالميه ای 
شما  بازجويان  ايد.  شده  دستگير  مسالمت آميز  اقدام  يک  مورد  در 
را در دو سلول جداگانه قرار مى دهند و به شما مى گويند كه اعالم 
اقدامات غيرقانونى (يعنى كاری كه شما كرده ايد) مى تواند به سه 
ماه حبس منجر شود. آنان سپس به شما پيشنهادی مى كنند: اگر 
به جرم خود اعتراف كرده و نام ساير فعاالن را افشا كنيد تنها به 
 يک هفته زندان محكوم مى شويد، در غير اين صورت بايد سه ماه 
نيز  شما  دوست  به  مشابهى  پيشنهاد  بازجويان  بخوريد.  خنک  آب 
هيچكدام  دارد:  وجود  احتمال  سه  تنها  مى دانند  كه  چرا  مى كنند 
اعتراف نمى كنيد، هر دو اعتراف مى كنيد، يا يكى اعتراف مى كند و 

يكى نمى كند. 
تنيجه اما يكى از سه مورد زير خواهد بود:

. اگر هر دو اعتراف كنيد هر دو يک هفته در زندان خواهيد ماند.

. اگر هيچكدام اعتراف نكنيد هر دو فقط يک شب (همان شب) در 
زندان خواهيد ماند.

. اگر يكى اعتراف كند و ديگری نكند، آنكه اعتراف كرده  يک هفته 
و آنكه نكرده سه ماه در زندان خواهد ماند. 

منطقى ترين كار برای شما آن است كه اعتراف كنيد زيرا اگر دوست 
شما اعتراف كند و شما نكنيد چند ماه و يا حتى بيشتر در زندان به 
سر خواهيد برد. اين منطقى ترين كار برای دوست شما نيز هست. 
و  ماند  خواهيد  زندان  در  هفته  يک  فقط  كنيد  اعتراف  دو  هر  اگر 
البته بازجويان اطالعات ارزشمند زيادی به دست خواهند آورد! اما 
شما  جنبش  و  شما  دوست  شما،  عايد  را  نتيجه  بهترين  كه  كاری 
مى كند اين است كه هيچكدام اعتراف نكنيد. در اين حالت البته 
تجربه  بپردازند.  فشار  اعمال  و  زور  از  استفاده  به  شايد  بازجويان 
نشان داده است كه هر چه فعاالن كمتر به هم اعتماد داشته باشند 
كار بازجويان راحت تر مى شود. «وضع دشوار» زندانى نشان مى دهد 
كه گرفتن اعتراف چقدر مى تواند راحت باشد و اعتماد و همكاری 
مواردی  در  نمونه  اين  است.  برخوردار  اهميتى  چه  از  فعاالن  بين 
آن  در  چه  مى كند  صدق  نيز  بشويد  دستگير  تنهايى  به  شما  كه 
حالت بازجويان به شما خواهند گفت كه فعاالن ديگری فى الحال 
بازداشت شده و يا به زودی بازداشت خواهند شد و بهترين راه برای 
شما اعتراف به جرم و در نتيجه نرفتن به زندان است. (برگرفته از 

كتاب «فرگشت همكاری» نوشته ی رابرت اكسلرد) 

وضع دشوار زندانى:

فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف  فعاليت در شرايط سركوب: واكنش نسبت به اقدامات تنبيهى نيروهای مخالف  ۱۳۸۱۳۹



در بخش های پيشين به سرشت و منابع قدرت و مهارت های 
كمپينى  به  فردی  اقدام  يک  تبديل  برای  بايد  كه  اوليه ای 
پرداختيم.   ، باشيم  داشته  سركوب)  شرايط  در  فراگير (حتى 
در اين بخش مى آموزيم كه چگونه مى توان اين آموزه ها را به 
ديگران انتقال داد و چه منابع اطالعاتى ديگری برای آموختن 
پيرامون مبارزه ی مسالمت آميز وجود دارد. گام بعدی، پس از 

آموختن اين مطالب ، را بايد خود برداريد. 

دقت كنيد كه اين گام ها نه فقط مسالمت آميز كه استراتژيک 
نيز هستند و شما بايد نه فقط مردم جامعه ی خود كه همه ی 

دنيا را از وجودشان آگاه كنيد! 

خالصه ی بخش:

گام های بعدی

ی
عد
ی ب

ها
ام 
 گ

ااا.
اا

بخش ۱۵ 

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم:
مدل «عمل-جذب-آموزش» برای انتقال چند وجهى دانش 

پرسش های اصلى: 
. چرا مردم به گروه ها مى پيوندند؟

. بازاريابى چند وجهى (ب.چ.و.) چيست؟ 
. چگونه مى توانيم از اين كتاب و بازاريابى چند وجهى در مبارزه ی خود استفاده كنيم؟ 

موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:
. الگوی عمل-جذب-آموزش (ع.ج.آ.)

. سطح ارايه ی مواد آموزشى به گروه های مختلف بر پايه ی تجربياتشان 

بخش ۱۶ 

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم:
آموزش و پشتيبانى اينترنتى

 موضوعات اصلى شامل اين ها مى شود:
. چگونه به دانش خود بيافزاييم؟ 

پيوست 

۱. شيوه های مبارزه ی مسالمت آميز
۲. ده سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان

كتاب شناسى 



انتقال چند وجهى دانش مدل عمل-جذب-آموزش  برای  چگونه از اين كتاب استفاده كنيم:

۱۵



فعاليت های  در  داوطلبانه  شركت  به  مردم  تشويق 
و  جنبش  اعضای  بين  مرزی  ايجاد  باعث  جنبش، 
همكاری  و  اعتماد  جو  ايجاد  به  و  مى شود  ديگران 
مى كند.  كمک  امنيت  فرهنگ  نگهداشت  و 
بزرگ  گروه های  كه  معتقدند  جامعه شناسان 
داشتن  مستلزم  كه  دارند  را  مشكالتى  حل  توانايى 
مهارت های بسيار است. در مقابل، گروه های كوچک 

برای  بهتری  درون-گروهى  كانال های  ثبات ترند،  با 
اما  پيچيده  مشكالت  حل  به  قادر  و  دارند  ارتباط 
برای  هستند.  كمتری  مهارت های  داشتن  مستلزم 
كمپين  يک  پيام  طرح  به  بايد  كه  گروهى  نمونه، 
گروهى  عوض  در  باشد.  كوچكى  گروه  بايد  بپردازد 
كمپين  همان  با  ارتباط  در  تبليغى  كار  به  بايد  كه 

بپردازد بايد گروه بزرگى باشد. 

سيستم  يک  (ب.چ.و.)  وجهى  چند  بازاريابى 
بازاريابى است كه تأكيد خود را بر استخدام توزيع 
چند  بازاريابى  كاال.  فروش  نه  مى گذارد،  كننده 
كه «اميد»  چرا  است  جالبى  بسيار  سيستم  وجهى 
مى فروشد و خارج از حيطه های ی استاندارد تجارت 
همه ی  به  سيستم  اين  مى رسد.  نظر  به  سرمايه  و 
كسانى كه در شبكه ی مبارزاتى شما فعالند وعده ی 
ثروت و استقالل مى دهد و آنان را بخش مهمى از 
خوِد مبارزه مى شمارد. يكى از موفق ترين نمونه های 
بازاريابى چند وجهى شبكه ی تجاری ام وی است. 
ام وی ميليون ها توزيع كننده در استخدام خود دارد 
«قدرت  كتاب  از  (برگرفته  است.  ميلياردی  فروشش  و 

الهام» نوشته ی پل كلبنيو) 

از  استفاده  با  كه  معتقدند  كتاب  اين  نويسندگان 
به  مربوط  دانش  و  اطالعات  وجهى،  چند  بازاريابى 
نفر  هزاران  به  مى توان  را  مسالمت آميز  مبارزه ی 

«فروخت». 

IDEA

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم:«هنِر» انتقال چند اليه ای دانش چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: «هنِر» انتقال چند اليه ای دانش 

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: مدل عمل-جذب- آموزش 

از مهمترين كارها برای به وجود آوردن يک جنبش يا كمپين مسالمت آميز فعال نگاه داشتن هواداران، 
افزايش تعداد داوطلبان و گسترش حيطه ی مسئوليت آن هاست. اين روند را ارتقأ منابع انسانى مى ناميم. 
ارتقأ منابع انسانى بايد از اول بخشى از برنامه ی كمپين باشد. تجربه نشان مى دهد كه در اولين ماه پس از 
پيوستن، فعاالن به ترک جنبش گرايش دارند. اين اتفاق اگر بيافتد برای كمپين ضايعه ی بزرگى خواهد بود. 
بايد جلو اين ضايعه را گرفت و بهترين راه برای اين كار آموزش بى وقفه ی هواداران و محول كردن وظايف 
جديدی به آن ها است. در اين رابطه اين بخش به شرح الگويى به نام عمل-جذب- آموزش مى پردازد. اين 
الگو به ويژه وقتى مى تواند مؤثر افتد كه با بازاريابى چند وجهى (كه برگرفته از مكانيزم های تجاری است) 

تركيب شود. 

بايد  وجهى  چند  بازاريابى  مورد  در  بحث  از  قبل 
ما  مى پيوندند.  گروه ها  به  مردم  چرا  كه  دريابيم 
مختلف  گروه های  در  را  خود  وقت  عمده ی  بخش 
و  رسمى  غير  گروه ها  اين  از  برخى  مى بريم.  سر  به 
مانند  اند  رسمى  برخى  و  خانواده  مانند  نزديک اند 

جمع همكاران يا اعضای تيم ورزشى. 
باشد،  غيرداوطلبانه  گروهى  در  عضويت  كه  وقتى 
را  آن  انسجام  اطاعت  و  مجازات  از  ترس  اتوريته، 
حفظ مى كند. در جوامع بسته وقتى كه اين انسجام 
معموال «دشمن»  رژيم ها  مى پاشد،  ازهم  تدريج  به 
صحنه  وارد  مسالمت آميز)  جنبش  (مثال  را  ی 
مى كنند و با متهم كردن آن به ايجاد اختالل تالش 
در  كنند.  حفظ  را  ملى  همبستگى  كه  مى ورزند 
داوطلبانه  مسالمت آميز  جنبش  مثل  كه  گروه هايى 
هستند انسجام به شيوه های ديگری حفظ مى شود. 
جنبش  كارايى  بردن  باال  برای  شيوه ها  اين  درک 

ضروری است. 

مردم به داليل مختلفى به گروه ها مى پيوندند. بعضى 
از ما دوست داريم كه بخشى از يک چيز مهم باشيم و 
مبارزه عليه استبداد مهم به نظر مى رسد. دليل ديگر 
اين است كه شركت در فعاليت های يک جنبش از 
يک نواختى و كسل كنندگى زندگى روزمره مى كاهد. 
عضو فعال يک جنبش بودن به نياز ديگری نيز پاسخ 
مى دهد كه همانا ارتباط گرفتن و نزديكى با ديگران 
جنبش  به  يک  پيوستن  برای  دليل  آخرين  است. 

حس تعلق به يک جريان يا گروه است. 
از  جديد  فعاالن  روی  بر  كردن  گذاری»  «سرمايه 
طريق برنامه های آموزشى و كارگاهى و فراهم كردن 
كتاب)  اين  جنبش (مثل  پيرامون  گوناگون  مطالب 
آن ها  روی  جنبش  كه  كرد  خواهد  قانع  را  آن ها 
كه  مى كند  شان  تشويق  همين  و  مى كند  حساب 
ميزان بيشتری از وقت و انرژی خود را در راه مبارزه 

به كار گيرند. 

چرا مردم به گروه ها مى پيوندند؟  ۴۸.

بازاريابى چند وجهى چيست؟      ۴۹.

۱۴۴۱۴۵



جذب

آموزش

كنش

جذب
 

به شركت كنندگان در جلسه وظايفى ساده محول 
كنيد. مثال از آنان بخواهيد كه ده نفر را جذب كرده و با خود 

به جلسه ی بعدی بياورند. مى توانيد اين طور شروع كنيد: «هر كدام 
از شما احتماال ده نفر را مى شناسد كه از جنبش پشتيبانى مى كنند. 

اسامى آنان را روی كاغذ بنويسيد». اكنون فهرستى از اسامى ۲۵۰ نفر را 
در اختيار داريد. اگر بتوانيد تنها ۱۰ يا ۲۰٪ اين افراد را قانع كنيد كه در 

جلسه ی مقدماتى بعدی شركت كنند در ظرف يک هفته تعداد هوادارن بالقوه 
را به دو برابر رسانده ايد! مسلم است كه تعداد هوادارن بالقوه هر هفته دو 
برابر نمى شود و بسياری از آنانى كه در جلسه ی بعدی شركت مى كنند به 

فاصله ی كوتاهى جنبش را ترک خواهند كرد. به همين دليل جذب 
هواداران تازه بايد بى وقفه و پيگيرانه صورت بگيرد. گام بعدی 

تبديل هوادارن بالقوه به اعضای فعال است. 

آموزش
  

۱۰ تا ۲۰ نفر از با استعدادترين 
فعاالن را با در نظر گرفتن تجربيات 
قبلى، درجه ی تعهد و ميزان شور و 
شوق برای كار انتخاب كنيد و آن ها 
را در زمينه های گوناگون، از جمله 

نحوه ی معرفى مؤثر جنبش به 
مردم، آموزش دهيد. 

كنش
پيگيرانه به داوطلبان وظايف عملى 

محول كنيد و آنان را در مسايل عملى 
جنبش شركت دهيد. اين كار كانال جذب 

داوطلبان تازه را باز نگه مى دارد. 

 چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: «هنِر» انتقال چند اليه ای دانش چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: «هنِر» انتقال چند اليه ای دانش

شما  اختيار  در  كتاب  اين  در  كه  اطالعاتى  ميزان 
قرار گرفته كافيست تا سطح دانش و مهارت فعاالن 
جنبش را ارتقأ بخشيده و ظرفيت های آن را افزايش 
دهد. ارتقأ منابع انسانى در هر سطحى از جنبش و 
بدنه،  تا  گرفته  رهبری  از  تشكيالت،  از  سطحى  هر 
ابتكارعمل  كه  مى خواهيد  اگر  دارد.  بسيار  ضرورت 
به  تدريج  به  بايد  برنامه ريزان تان  بماند  جنبش  با 
كنند  واگذار  دشوارتری  و  بيشتر  وظايف  داوطلبان 
فعاالنش  روی  بر  جنبش  كه  كنند  قانع  را  آنان  و 
داشتن  نگاه  فعال  برای  مى كند.  گذاری  سرمايه 
مهارت های  و  دانش  سطح  ارتقأ  و  تازه  هواداران 
زمينه هايى  در  «كارگاه» هايى  است  الزم  ايشان 
سازماندهى  مسالمت آميز،  اقدام  در  شركت  مانند 
اقدام مسالمت آميز ، تجزيه و تحليل و برنامه ريزی 
استراتژيک، روابط برون-سازمانى، رفتار با رسانه ها، 
و ارتباطات تشكيل دهيد. اين كارگاه های آموزشى 
بايد بخش های مستقلى برای برنامه ريزان، سازمان 
دهندگان و فعاالن داشته باشند و مبنا را مسئوليت ها 
و ظرفيت های حرفه ای فرد شركت كننده و ميزان 

وقتى كه در اختيار جنبش مى گذارد قرار دهند.
قالب  يک  ساختن  كار  اين  انجام  برای  راه  بهترين 
برنامه است. قالب برنامه كمک مى كند كه اطالعات 
الزم را در مورد عاليق ، ميزان تعهد و مهارت های 
و  فلسفه  مورد  در  دارد  كه  حال  درعين  فعال،  هر 
مكانيسم كاری جنبش مى آموزد، به دست آوريد.  

 

قالب برنامه مى تواند موارد زير را شامل شود:

اهداف  و  فلسفه  توضيح  برای  مقدماتى  جلسه ی   .۱
جنبش و آشنايى با داوطلبان جديد 

۲. جلسه ی بعدی كه طى آن داوطلبان بر پايه عاليق 
و مهارت هايشان در گروه های مختلفى قرار مى گيرند 
( سازماندهى برنامه ی مسالمت آميز، ارتباطات برون-

سازمانى، كار با فعاالن تازه) 
۳. بهترين فيلم های ساخته شده در باره ی مبارزه ی 
مسالمت آميز. كارگاه مقدماتى برای فعاالن عالقمند. 
را  حاضر  كتاب  از  بخش  سه  مثال  كارگاه  اين  در 

مى توان آموزش داد. 
۴. كارگاه بعدی برای گروه های مشخص. به عنوان 
نمونه اگر گروهى عالقمند به كار با فعاالن است به 
آنان بايد بخش فعلى اين كتاب آموزش داده شود. 
اين بخش مى آموزاند كه چگونه - از سطوح باال تا 
سطوح پايين جنبش- به آموزش دانش و مهارت های 

الزم بپردازند. 

اين گام ها را مى توان به طور خالصه در الگوی عمل-
مختص به راه  جذب-آموزش نيز ديد. اين الگو كه 
منابع  اداره ی  و  مسالمت آميز  جنبش  يک  انداختن 
انسانى است، به وسيله ی مركز منابع انسانى اوتپور 

طرح ريزی شده است.

چگونه مى توانيم از اين كتاب و الگوی بازاريابى چند وجهى ۵۰.
(ب.چ.و.) استفاده كنيم؟     

۱۴۶۱۴۷



به ياد داشته باشيد
 آموزش داوطلب به وسيله ی داوطلب نه تنها 
كه  مى كند  شايانى  كمک  گروه  انسجام  به 
اصطالح  به  و  جنبش  بارز  ويژگى  به  تبديل 
«شخصيت» آن نيز مى شود. وقتى كه دانش 
آميز  صلح  تغيير  برای  را  الزم  مهارت های  و 
نحو  به  مى توانيد  آموختيد  خصمانه  اقدامات 
خود  كشور  در  تحول  و  تغيير  به  مؤثرتری 
كمک كنيد و به اين ترتيب بخشى از سرنوشت 

مبارزه ی مسالمت آميز در جهان بشويد!   

۱۴۸۱۴۹ چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: «هنِر» انتقال چند اليه ای دانش چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: «هنِر» انتقال چند اليه ای دانش



چگونه از اين كتاب استفاده كنيم:         آموزش و پشتيبانى اينترنتى  

.۱۶



جند منبع عالى چند رسانه ای:
۱. «نيرويى قدرتمندتر»                                           

                                                
 يک مستند تلويزيونى سه ساعته در مورد برخى از مهمترين كمپين های استراتژيک مسالمت آميز در قرن 
بيستم: مبارزه ی هند برای استقالل از انگلستان، مبارزه ی سياهپوستان آمريكا برای حقوق مدنى، مبارزه ی 
آفريقای جنوبى عليه آپارتايد، شكست آگوستو پينوشه در شيلى، مقاومت دانمارک در برابر اشغال نازی ها، 
و جنبش همبستگى لهستان. فيلم به اين زبان ها موجود است: انگليسى، اسپانيايى، روسى، عربى، چينى، 

ايتاليايى، فارسى، اندونزيايى و برمه ای. به اين تارنما مراجعه كنيد:
(www. aforcemorepowerful.org) 

۲. سرنگون كردن يک مستبد. 

مستندی يک ساعته در مورد مبارزه ی مسالمت آميز در اوتپور درصربستان در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰. به 
همان زبان های باال. به اين تارنما مراجعه كنيد:

(www. yorkzim.com/pastProd/bringingDown.html)

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: آموزش و پشتيبانى اينترنتى  چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: آموزش و پشتيبانى اينترنتى 

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: آموزش و پشتيبانى اينترنتى 
وقتى كه پنجاه نكته ی اساسى پيرامون مبارزه ی استراتژيک مسالمت آميز را آموختيد ممكن است 
بخواهيد كه به ارتقأ دانش خود بپردازيد (چه برای كمک بهتر به جنبش و چه برای كسب دانش 
بيشتر). مركز به كار بستن اقدام و استراتژی مسالمت آميز يک نسخه ی انگليسى از اين كتاب را در 

تارنمای زير در اختيار شما و عالقمندان قرار داده است: 
www.canvasopedia.org

1. www.canvasopedia.org 
منبعى ارزشمند با بيش از ۴۰۰ نرم افزار قابل 

بارگذاری (داون لود)  

2. www.nonviolent-conflict.org 
يک منبع اطالعاتى عالى با مطالبى به زبان های 

مختلف و لينک های سودمند

3. www.aeinstein.org
يک پايگاه اينترنتى منحصر به فرد با مطالبى به  يک 

دو جين زبان! ! 
4. www.yorkzim.com 

5. www.usip.org 
لينک های و  تحليل ها  و  تجزيه  گزارش ها،   اخبار، 

مربوط به مبارزه ی مسالمت آميز

پنج كتاب عالى پنج پايگاه عالى اينترنتى 
۱. جين شارپ. از استبداد تا دمكراسى. بوستون، 
آينشتين.  آلبرت  انستيتو  ماساچوست: 
۲۰۰۲ و ۲۰۰۳. مى توانيد آن را به ۲۰ زبان 

در تارنمای نيز بخوانيد:  
www.aeinstein.org/organizations98ce. html

۲. رابرت ل. هلوی. در باره ی نبرد استراتژيک 
مسايل  پيرامون  انديشيدن  مسالمت آميز: 
انستيتو  ماساچوست:  بوستون،  بنيادی. 
آلبرت آينشتين. ۲۰۰۴. مى توانيد آن را در 

تارنمای نيز بيابيد: 
from www.aeinstein.org/organizations1c31.html) 

 ۳. پيتر آكرمن و جک دووال.نيرويى قدرتمندتر: 
نيويورک.  مسالمت آميز.  مبارزه ی  قرن  يک 

انتشارات سن مارتين. 

تجربه ی  مسالمت آميز:  جنگ  شارپ.  جين   .۴
يكم.  و  بيست  قرن  امكانات  و  بيستم  قرن 
پورتر  انتشارات  ماساچوست.  بوستون، 

سارجنت. 

برخورد  گيری  شكل  الول.پروپاگاندا:  ژاک   .۵
آدامى. نيويورک. انتشارات وينتاژ. 

چگونه بر دانش خود  بيافزاييم؟   ?

۱۵۲۱۵۳



۱۵۴۱۵۵

۳. نيرويى قدرتمندتر. اولين و تنها بازی كامپيوتری كه مى آموزد چگونه با استفاده از شيوه های 
مسالمت آميز در نبرد پيروز شويم

اين بازی مقدر است كه به وسيله ی فعاالن و رهبران جنبش های مسالمت آميز و نيروهای اپوزيسيون مورد 
استفاده قرار بگيرد. بازی همچنين به مردم و رسانه ها در مورد توانمندی های بالقوه مبارزه ی مسالمت آميز 
مطالعات آكادميک مورد استفاده قرار بگيرد. بيشتر  مى آموزد و مى تواند به عنوان وسيله ای سودمند در 

بياموزيد. به اين تارنما مراجعه كنيد:
www.afmpgame.com

بسياری از نكات مطرح شده در كتاب حاضر در اين بازی آورده شده است. بازی كنيد و ببينيد كه چگونه 
هوش مصنوعى نيروهای استيدادی را نمايندگى مى كند! 

چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: آموزش و پشتيبانى اينترنتى  چگونه از اين كتاب استفاده كنيم: آموزش و پشتيبانى اينترنتى 



پيوست ۱
شيوه های كنش مسالمت آميز از ديد جين شارپ 



۲۵. نمايش/ نشان دادن پرتره و عكس صورت 
۲۶. نقاشى اعتراضى 

۲۷. استفاده از اسامى و عاليم جديد 
۲۸. صداهای نمادين 
۲۹. استرداد نمادين 

۳۰. حركات و ژست های توهين آميز 

فشارهای فردی 
  

۳۱. ايجاد مزاحمت برای مقامات 
۳۲. دست انداختن مقامات 

۳۳. ابراز همبستگى با همباوران و همرزمان 
۳۴. موزيک و شب زنده داری     

درام و موزيک

۳۵. شوخى های هزل و مطايبه 
۳۶. اجرای نمايش و برگزاری كنسرت 

۳۷. آواز خوانى   

حركات دست جمعى

۳۸. راهپيمايى 
۳۹. كارناوال اعتراضى 
۴۰. دسته های مذهبى 

۴۱ . سفر زيارتى 
۴۲. كاروان موتوری

ادای احترام به رفتگان 

۴۳. عزاداری سياسى 
۴۴. مراسم تشييع تمسخرآميز 

۴۵. مراسم تدفين نمايشى 
۴۶. همايش و تجليل در گورستان ها 

 بيانيه های رسمى 
 

۱. سخنرانى های عمومى
۲. نامه های اعتراضى يا حمايتى 

۳. اعالنيه توسط ارگان ها و موسسات 
۴. بيانيه های عمومى امضأ شده 

۵. اعالم جرم 
۶. طومار/ ارتباط گيری گسترده تر با مردم 

۷. شعار، كاريكاتور، نماد 
۸. پرچم، پوستر، نامه سرگشاده 

۹. بروشور، جزوه، كتاب 
۱۰. روزنامه و نشريه 

۱۱. صفحه، راديو، تلويزيون 
۱۲.الف. نوشتن شعار روی زمين و در هوا (با استفاده از هواپيما و بالون) 

۱۲.ب . فرستادن پيام های گروهى ( اينترنتى و تلفنى)، و ايميل. اين 
شيوه اولين بار در اوتپور و به وسيله ی جنبش مسالمت آميز در آن شهر 

عليه رژيم ميلوسويچ به كار گرفته شد
 

نمايندگى های گروهى 

۱۳. هيات هايى نمايندگى 
۱۴. جوايز تحقير آميز 

۱۵. البى گروهى 
۱۶. صف آرايى اعتراض آميز 

۱۷. انتخابات نمايشى سخره آميز 
    

اقدامات نمادين همگانى 

۱۸. استفاده از پرچم و رنگ های نمادين 
۱۹. نماد- پوشى (پوشيدن نمادهای خاص) 

۲۰. دعا و عبادت  
۲۱. ارائه ی اعتراضى و نمادين اشيأ  

۲۲. تظاهرات لختى 
۲۳. از بين بردن دارايى خود 

۲۴. استفاده ی نمادين از چراغ 

شيوه های مسالمت 
آميز: اعتراضى و 

اقناعى 

۱۵۹ شيوه های كنش مسالمت آميز شيوه های كنش مسالمت آميز

http://www.frontlinedefenders.
۲٪۲۰Manual٪org/files/en/Protection

۰Farsi.pdf

۱۵۸



۶۸. بست نشستن 
۶۹. ناپديد شدن گروهى 

۷۰. مهاجرت های اعتراضى     

اقدامات مصرف كنندگان 
    

۷۱. تحريم كاال از طرف مصرف كنندگان 
۷۲. عدم مصرف كاالهای تحريم شده 

۷۳. ساده زيستن 
۷۴. به تعويق انداختن اجاره 

۷۵. نپرداختن اجاره 
۷۶. تحريم كاالها درسطح ملى 
۷۷. تحريم كاالها درسطح جهانى

اقدامات كارگران و كارفرمايان 
    

۷۸. تحريم از طرف كارگران 
۷۹. تحريم از طرف توليد كنندگان

 ( اقدام واسطه ها) 
۸۰. تحريم از طرف تهيه كنندگان و تحويل دهندگان    

اقدام از طرف صاحبان و مديران 

۸۱. تحريم از طرف بازرگانان 
۸۲. عدم فروش يا اجاره ی ملک 

۸۳. ممانعت 
۸۴. امتناع ازهمياری های صنعتى 

۸۵. اعتصاب عمومى بازرگانان   

اقدام از طرف صاحبان منابع مالى 

۸۶. بيرون كشيدن پول از بانک 
۸۷. خودداری از پرداخت دستمزد، شهريه و ماليات 

۸۸. خودداری از پرداخت بدهكاری و بهره 
۸۹. قطع بودجه و اعتبارات 

۹۰. خودداری از دريافت عايدی يا سود
۹۱. خودداری از قبول پول دولتى

شيوه های
 مسالمت آميز:

عدم همكاری اقتصادی 
(تحريم)

گردهم آيى های عمومى

۴۷. گردهم آيى های اعتراضى يا حمايتى  
۴۸. مالقات های اعتراضى

۴۹. مالقات های اعتراضى با لباس مبدل
۵۰. جلسات خود  آموزی

عقب نشينى و كناره گيری 
    

۵۱. ترک كردن 
۵۲. سكوت كردن

۵۳. محكوم كردن قدردانى های رسمى 
۵۴. پشت كردن

طردكردن  
  

۵۵. بايكوت اجتماعى عام 
۵۶. بايكوت اجتماعى خاص 

۵۷. پرهيز جنسى 
۵۸. بى اعتنايى و انزوای ارتباطاتى 

۵۹. محجور كردن    

شركت نكردن در برنامه های عمومى، بى اعتنايى به رسوم و عدم 
همكاری با سازمان ها 

۶۰. تعليق فعاليتهای ورزشى و اجتماعى 
۶۱. بايكوت امور اجتماعى 
۶۲. اعتصابات دانشجويى 

۶۳. نافرمانى اجتماعى 
۶۴. بيرون آمدن از نهادهای اجتماعى 

 كنار كشى از سامانه ی  اجتماعى 

۶۵. در خانه ماندن  
۶۶. عدم همكاری كامل فردی

۶۷. «پرواز» كارگران 

شيوه های
 مسالمت آميز: عدم 
همكاری اجتماعى

شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۱شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۰



۱۱۱. اعتصاب برای به دست گرفتن زمام امور 
۱۱۲. سر كار نرفتن به علت «بيماری» 

۱۱۳. اعتصاب استعفايى (به وسيله ی استعفا اعتصاب كردن) 
۱۱۴. اعتصاب محدود

۱۱۵. اعتصاب مبنى بر انتخاب 
   

اعتصاب همزمان چند صنعت مختلف

۱۱۶. اعتصاب تعميم يافته 
۱۱۷. اعتصاب عمومى    

تركيبى از اعتصاب و فلج كردن اقتصادی 

۱۱۸. اعتصاب تحريمى 
 ۱۱۹. به زانو درآوردن اقتصاد 

   
سرپيچى  

۱۲۰. خودداری از تبعيت 
۱۲۱. خودداری از پشتيبانى علنى 

۱۲۲. نوشتار و سخنرانى در پشتيبانى از مقاومت    

عدم همكاری شهروندان با دولت

۱۲۳. تحريم مراكز قانون گذاری 
۱۲۴. تحريم انتخابات 

۱۲۵. نپذيرفتن پست های دولتى 
۱۲۶. تحريم سازمان ها و موسسات دولتى 

۱۲۷. خارج شدن از نهادهای آموزشى وابسته به دولت 
۱۲۸. تحريم سازمان هايى كه از طرف دولت حمايت مى شوند 

۱۲۹. امتناع از كمک به مأموران اجرايى 
۱۳۰. جايگزين كردن عاليم شخصى با نشانه های خاص 

۱۳۱. امتناع از پذيرش منتصبين دولتى 
۱۳۲. امتناع از منحل كردن نهادهای موجود

۱۳۳. با بى ميلى و به كندی كار كردن 
۱۳۴. عدم انجام وظايف در صورت نبود نظارت 

۱۳۵. نافرمانى گروهى 

شيوه های
 مسالمت آميز: عدم 
همكاری (سياسى) 

اقدام از طرف دولت

۹۲. تحريم داخلى 
۹۳. درست كردن ليست سياه برای بازرگانان 

۹۴. تحريم از طرف فروشندگان بين المللى 
۹۵. تحريم از طرف خريداران بين المللى

۹۶. تحريم بين المللى بازرگانى 

اعتصاب نمادين

۹۷. اعتصاب اعتراضى 
۹۸. دست از كار كشيدن به طور محدود    

اعتصاب كشاورزی   

۹۹. اعتصاب دهقانان 
۱۰۰. اعتصاب كارگران مزارع                    

اعتصاب گروه های ويژه 

۱۰۱. خودداری كارگران تحت فشار از ادامه ی كار   
۱۰۲. اعتصاب زندانيان      

۱۰۳. اعتصاب صنعت گران   
۱۰۴. اعتصابات حرفه ای   

اعتصاب صنعتى

۱۰۵. اعتصاب عناصر كليدی يک سازمان  
۱۰۶. اعتصاب صنعتى

۱۰۷. اعتصاب از سر همدردی    

اعتصابات مشخص 

۱۰۸. اعتصاب جنبى 
۱۰۹. اعتصاب بزرگ 

۱۱۰. اعتصاب برای كند كردن كار 

شيوه های
 مسالمت آميز:
 عدم همكاری

 اقتصادی (اعتصاب)  

شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۳شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۲



۱۵۹. روزه  الف) روزه ی  اخالقى    ب) اعتصاب غذا      پ) روزه ی 
تحريمى

۱۶۰. محاكمه ی معكوس   
۱۶۱. آزار مسالمت آميز  

 دخالت های فيزيكى

۱۶۲. بست نشستن 
۱۶۳. بست ايستادن 
۱۶۴. اعتراض سواره 

۱۶۵. اعتراض تهاجمى 
۱۶۶. اعتراض ضربتى 
۱۶۷. اعتراض عبادتى 

۱۶۸. يورش مسالمت آميز 
۱۶۹. حمله ی هوايى مسالمت آميز 

۱۷۰. تعرض مسالمت آميز 
۱۷۱. اعتراض صدايى 

۱۷۲. سد كردن مسالمت آميز 
۱۷۳. اشغال مسالمت آميز  

دخالت های اجتماعى 

 ۱۷۴. ايجاد الگوهای نوين اجتماعى 
۱۷۵. غير قابل استفاده كردن تسهيالت

۱۷۶. طفره رفتن 
۱۷۷آشكارا اعتراض كردن 

۱۷۸. تأتر چريكى 
۱۷۹. نهادهای اجتماعى جايگزين 
۱۸۰. سامانه ی ارتباطى جايگزين

دخالت های اقتصادی

 ۱۸۱. اعتصاب معكوس 
۱۸۲. اعتصاب نشسته در محل 

۱۸۳. اشغال مسالمت آميز زمين 
۱۸۴. ناديده گرفتن قوانين راه بندان 

۱۸۵. جعل كردن با انگيزه های سياسى 

THE METHODS 
OF NONVIOLENT 

INTERVENTION

۱۳۶. نافرمانى پنهانى 
۱۳۷. پراكنده نشدن بعد از جلسه ی يا گردهم آيى 

۱۳۸. تحصن 
۱۳۹. نرفتن به سربازی و ناديده گرفتن حكم اخراج (از كشور)

۱۴۰. پنهان شدن، گريختن و استفاده از مدارک شناسايى جعلى 
۱۴۱. نافرمانى مدنى در رابطه با قوانينى كه «نامشروع» مى دانيد    

اقدامات به وسيله ی كارمندان دولت 

۱۴۲. عدم ياری رسانى به مردم از طرف مأموران ياری رسانى (در موارد 
مشخص و به دقت انتخاب شده) 

۱۴۳. اخالل در خطوط اطالعاتى و فرماندهى 
۱۴۴. مانع شدن و سنگ اندازی 

۱۴۵. عدم همكاری اداری 
۱۴۶. عدم همكاری حقوقى 

۱۴۷. كم كاری و عدم ارئه ی خدمات اجرايى (در موارد مشخص و به 
دقت انتخاب شده) 

۱۴۸. تمرد

اقدامات داخلى دولت 

۱۴۹. طفره رفتن های نيمه قانونى و به تأخير انداختن 
۱۵۰. سرپيچى از همكاری به وسيله ی واحد های دولتى 

اقدامات بين المللى دولت

۱۵۱. تغييرات در نمايندگى ها از جمله نمايندگى های ديپلماتيک   
۱۵۲. تأخير و لغو برنامه های ديپلماتيک
۱۵۳. به رسميت نشناختن ديپلماتيک

۱۵۴. قطع روابط ديپلماتيک
۱۵۵. بيرون رفتن از سازمان های جهانى

۱۵۶. عدم عضويت در سازمان های جهانى
۱۵۷. اخراج كردن از سازمان های جهانى 

دخالت روانى 

۱۵۸. خود را نماياندن 

شيو ه های اقدام مسالمت آميز ۱۶۵شيوه های اقدام مسالمت آميز ۱۶۴



۱۸۶. خريد بازدارنده 
۱۸۷. تصرف اموال 

۱۸۸. بازارشكنى 
۱۸۹. به كارگماری گزينشى 

۱۹۰. بازارهای جايگزين
۹۱  ۱. سيستم حمل و نقل جايگزين
۱۹۲. نهادهای اقتصادی جايگزين

دخالت های سياسى 
 

۱۹۳. زياد كردن بار سامانه ی اداری 
۱۹۴. افشای هويت مأموران مخفى 

۱۹۵. حبس خواهى 
۱۹۶. سرپيچى مدنى از قوانين «خنثى» 

۱۹۷ . كار كردن ولى همكاری نكردن 
۱۹۸. حاكميت دوگانه (دو دولتى)

شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۷شيوه های كنش مسالمت آميز ۱۶۶



پيوست ۲
۱۰ سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان 

خشونت آخرين پناهگاه 
ناتوانان است. 

خورخه لوييس بورخس 

پيروزی نيروهای هوادار دمكراسى در صربستان بعد از يک مبارزه ی ده ساله ی مسالمت آميز 
به دست آمد. در طول اين مدت ميلوسويچ خود را در قدرت نگاه داشت و با استفاده از 

منابعى كه در اختيار داشت و بهره گيری از خطا ها و درگيری های درون گروهى در صفوف 
مخالفان طرح های خارجى بسياری را برای سرنگونى اش ناكام گذاشت.



۱۰ مارس ۱۹۹۱
بيش از ۱۰۰۰۰ دانشجو به اشغال مسالمت آميز فلكه ی ترازيه در بلگراد 
به  ترازيه»  دانشجويى  را «پارلمان  اقدام  اين  سازماندهى  مى زنند.  دست 
عهده دارد. دانشجويان در خيابان های مركزی شهر تحصن كرده از جای 

خود تكان نمى خورند تا ارتش خيابان های شهر را ترک مى كند. 

فوريه ۱۹۹۲
توماری به امضای نيم ميليون شهروند صرب استعفای اسلوبدان ميلوسويچ 
را خواستار مى شود. ميلوسويچ هيچ واكنشى نسبت به اين اقدام اعتراضى 

نشان نمى دهد. 

بهار ۱۹۹۲
نيش.  و  ساد  نوی  سپس  و  بلگراد  در  دانشجويى  گسترده ی  تظاهرات 
در  دمكراتيک  تحوالت  و  دانشگاه ها  استقالل  خواستار  كه  دانشجويان 
آزاد  منطقه ی  را  بلگراد  در  دانشجو  فلكه ی  از  بخشى  هستند  صربستان 
اعالم مى كنند. اين منطقه ی وسيع در برگيرنده ی ۱۱ ساختمان دانشگاهى 
است. احزاب عمده ی مخالف با تظاهرات خود به دانشجويان مى پيوندند. 

اين اقدام اعتراضى با موفقيت در اوايل ژوئيه به پايان مى رسد. 

مه ۱۹۹۲
احزاب مخالف انتخابات ايالتى و كشوری را تحريم مى كنند. دليل آن ها 
برای اين كار آزاد نبودن قوانين انتخاباتى و رسانه ای در كشور است كه از 

رقابت سالم جلو مى گيرد. 

۳۱ مه ۱۹۹۲
بوسنى،  و  كرواسى  در  نظامى  درگيری های  در  صربستان  نقش  دليل  به 
كشور  آن  اقتصادی  تحريم  به  تصميم  ملل  سازمان  امنيت  شورای 

مى گيرد. 

فشرده ی ده سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان 

۱۴ مه ۱۹۸۹ 
اولين ايستگاه مستقل راديويى به اسم «راديو جوانان- ب۹۲» در بلگراد 

به راه مى افتد. 

۸ مارس ۱۹۹۰
اولين شماره ی «دمكراسى» ارگان رسمى اوپوزيسيون منتشر مى شود.

۱۳ ژوئن ۱۹۹۰
برگزار  بلگراد  در  دولتى  تلويزيون  مقابل  در  دولتى  ضد  تظاهرات  اولين 
حزب  بنيانگذاران  از  و  معروف  نويسنده ی  پكيک،  بوريسالو  مى شود. 

دمكرات، در يورش خشونت آميز پليس زخمى مى شود.

اوت ۱۹۹۰
اولين و آخرين جلسه ی نمايندگان پارلمانى شش جمهوری سوسياليستى 
مى شود.  برگزار  ساريوو  در  دولت  مخالف  احزاب  ابتكار  به  يوگسالوی 
به  دادن  پايان  برای  مسالمت آميز  حلى  راه  به  رسيدن  جلسه  اين  هدف 
درگيری های فزاينده ی قومى در يوگسالوی است. جلسه بدون نتيجه به 

كار خود پايان مى دهد. 

۹ مارس ۱۹۹۱
اولين راه پيمايى های ضد دولتى در بلگراد برگزار مى شود. سازمانده اين 
راه  هستند.  دمكراتيک  حزب  و  صربستان  نوسازی  جنبش  پيمايى ها  راه 
پيمايان از دولت مى خواهند كه به سانسور رسانه های ديداری و شنيداری 
پايان داده و انتخابات آزاد برگزار كند. واكنش نيروهای انتظامى خشونت 
آميز است. يكى از راه پيمايان و يكى از مأموران پليس جان خود را از 

دست مى دهند. 
رهبری كشور از ارتش مى خواهد كه دخالت كرده و «نظم و امنيت» را در 

خيابان های پايتخت برقرار كند. 

۱۰ سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان ۱۰۱۷۱ سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان ۱۷۰



۹مارس ۱۹۹۶
دو حزب اصلى اپوزيسيون، حزب نوسازی صربستان و حزب دموكراتيک، 
باپشتيبانى اتحاد مدنى صربستان، ائتالفى فراگير را به نام زايدنو تشكيل 
مى دهند. خبر ائتالف در جريان يک راه پيمايى بزرگ اعالم مى شود. اين 
در  اپوزيسيون  تظاهرات  اولين  سالگرد  پنجمين  مناسبت  به  راه پيمايى 

صربستان برگذار مى شود. 

نوامبر ۱۹۹۶
انتخابات  صربستان،  در  ناتو  صلحبان  نيروهای  حضور  با  نوامبر،   ۱۷ در 
مجلس ملى يوگسالوی انجام مى شود. ائتالف اپوزيسيون، زاژندو (با هم) 

در ۳۲ شهر از جمله در بلگراد برنده مى شود.
در ۲۰ نوامبر، هيئت بررسى انتخاباتى درخواست بازشماری آرا را مى كند. 
اين بازشماری قرار است در بيشتر جاهايى كه اپوزيسيون برنده شده است 

انجام گيرد. 
اين  مى كند.  اعالم  باطل  را  انتخابات  نتيجه ی  ميلوسويچ  نوامبر،   ۲۵ در 
مسالمت آميز  آنها  بيشتر  كه  بزرگ  تظاهرات  سری  يک  برای  انگيزه ای 
برگذار  را  جديدی  انتخابات  ميلوسويچ  نوامبر،   ۲۷ در  مى شود.  هستند، 
مى كند كه اپوزيسيون آن را بايكوت مى كند. اعتراضات بعد گسترده تری 

مى يابند.

دسامبر ۱۹۹۶
از آنجا كه صدها هزار نفر به تظاهرات مى پردازند، ميلوسويچ يک كميسيون 
بين المللى را برای بررسى نتيجه ی انتخابات فرامى خواند. در ۲۷ دسامبر، 
برندگان  بايد  كه  مى گويد  صربستان  به  اروپا  همكاری  و  امنيت  سازمان 

انتخابات اوليه را بازپذيرد يا با انزوای بين المللى مواجه شود. 

ژانويه ۱۹۹۷
ميلوسويچ در اثر فشار مداوم و يكريز ناشى از تظاهرات، شكست در شهر 
نيش را مى پذيرد، اما رهبران اپوزيسيون رسما اعالم مى كنند كه تا زمانى 
ادامه  تظاهرات  به  نشود  شمرده  محترم  انتخابات  نتيجه ی  تمامى  كه 
خواهند داد. در ۱۴ ژانويه،  كميسيون انتخاباتى در بلگراد و ساير شهرها 

درخواست كرسى های بيشتر برای نمايندگان انتخاب شده مى نمايد.

۲۸ ژوئن ۱۹۹۲
بيش از صد هزار نفر دست به  يک تظاهرات دو هفته ای در مقابل مجلس 
مى زنند و از دولت مى خواهند كه مقررات انتخاباتى را بهبود بخشد. اين 

تظاهرات به وسيله ی احزاب مخالف سازماندهى مى شود.

پاييز ۱۹۹۲
رييس جمهور صربستان، اسلوبدان ميلوسويچ، به مذاكره با احزاب مخالف 

تن مى دهد و قبول مى كند كه انتخابات را پيش از موعد برگزار كند. 

دسامبر ۱۹۹۲
به  را)  كرسى ها  (اكثريت  كرسى   ۱۱ محلى  انتخابات  در  مخالف  احزاب 
دست مى آورند. حزب سوسياليست ميالسوويج اما در مجلس صربستان 

اكثريت كرسى ها را به دست مى آورد. 

۲ ژوئن ۱۹۹۳
متحد  احزاب  از  (يكى  صربستان  راديكال  حزب  از  واكيک  برانيسالو 
مجلس  در  صربستان  نوسازی  حزب  گان  نماينده  از  يكى  به   ميلوسويچ) 
يک  نوسازی  حزب  عمل  اين  به  واكنش  در  مى كند.  فيزيكى  حمله ی 
تظاهرات شبانه به راه مى اندازد و راه های ورودی به مجلس را مى بندد. 
پس از درگيری شديد با نيروهای انتظامى يک پليس مجروح شده و همان 
شب فوت مى كند. چند ساعت پس از اين حادثه پليس به خانه ی ووک 
دراسكوويچ، رهبر حزب نوسازی، حمله كرده و پس از مضروب كردن وی، 

او را دستگير مى كند. 

اواخر ژوئن ۱۹۹۳
ازادی  به  حكم  ميلوسويچ  مردم،  و  مخالف  احزاب  فزاينده ی  فشار  اثر  بر 

دراسكوويچ از زندان مى دهد. 

دسامبر ۱۹۹۳
حزب سوسياليست ميلوسويچ در انتخابات پيش از موعد پارلمانى شكست 
از  يكى  با  ائتالف  در  ميلوسويچ  بحرانى،  دوره ی  يک  از  پس  مى خورد. 
احزاب اقليت به نام حزب دمكراسى نوين موفق به تشكيل دوباره ی دولت 

مى شود.

۱۰ سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان ۱۰۱۷۳ سال مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان ۱۷۲



مى ۱۹۹۹
در ۲۴ مى،  دادگاه رسيدگى به جنايت های جنگى در يوگسالوی سابق 

ميلوسويچ را به چند مورد، از جمله جنايت عليه بشريت متهم مى كند. 

ژوئن ۱۹۹۹
با واسطه گری روسيه، صربستان مى پذيرد كه در ازای توقف بمباران های 
ناتو نيروهايش را از كوزوو خارج  كند. اعتراض های ضد حكومتى از سر 

گرفته مى شود. 

آگوست ۱۹۹۹
در پى ماه ها تظاهرات اعتراضى، آپتر در شهر نيش برای ميلوسويچ جشن 
تولد برگذار مى كند و در آن هديه هايى از قبيل لباس زندان و بليط يكسره 

به هيگ را به ميلوسويچ تقديم مى كند. 

سپتامبر ۱۹۹۹
بازسازی  بر  مبنى  حكومت  تبليغات  خالف  بر  مى يابد.  ادامه  اعتراض ها 

صربستان، اقتصاد كشور رو به وخامت بيشتری مى رود. 
در  كه  مى شود  آغاز  شهر   ۲۰ در  راه پيمايى هايى  رشته  سپتامبر   ۲۱ در 
آنها از ميلوسويچ مى خواهند كه استعفا كند. هم زمان، اپوزيسيون دچار 
انشعاب مى شود، و در نتيجه از شمار تظاهركنندگان كاسته مى شود. در 
تا  مى كند  استفاده  نظامى  نيروی  از  ارتش  و  پليس  سپتامبر،   ۳۰ و   ۲۹

تظاهرات پراكنده را در هم بشكند. 

اكتبر ۱۹۹۹
در ۲ اكتبر، پليس راه را بر حدود ۷۰۰۰ تظاهر كننده كه برای مالقات 
بودند،  حركت  در  بيمارستانى  سمت  به  پيش  روز  تظاهرات  زخمى های 
مى كند  اعالم  اپوزيسيون،  رهبران  از  يكى  ژينژيچ،  زوران  مى بندد. 
ووک  اكتبر،  سوم  در  يافت.  خواهد  ادامه  اكتبر  نيمه ی  تا  تظاهرات  كه 
دراسكوويچ، رهبر جنبش نوگردانى صربستان،  در يک سانحه ی اتوموبيل 
مجروح و يكى از اعضای خانواده  ی او كشته مى شود. او نيروهای امنيتى 
اپوزيسيون  اكتبر،   چهاردهم  در  مى داند.  حادثه  آن  مسؤل  را  ميلوسويچ 

پراكنده  يک پارچه مى شود تا درخواست انتخابات پيش از موعد كند.

فوريه ۱۹۹۷
در  اپوزيسيون  پيروزی  او  كه  مى كند  اعالم  ميلوسويچ  فوريه،    ۴ در 
انتخابات ۱۷ نوامبر را محترم مى شمارد. تظاهرات ادامه مى يابد. اين بار 
اعتراض كنندگان خواهان اصالحات در قانون انتخابات و آزادی رسانه ها 

مى شوند. 

ژوئيه ۱۹۹۷
قانون اساسى، ميلوسويچ، رئيس جمهوری منتخب يوگسالوی را از انتخاب 

برای يک دوره ی ديگربه رياست جمهوری صربستان منع مى كند.

دسامبر ۱۹۹۷
در يک انتخابات رقابت آميز، ميالن ميالتينويچ، متحد ميلوسويچ ،  برای 
اعالم  برنده  صربستان  جمهوری  رئيس  عنوان  به  ساله  پنج  دوره ی  يک 

مى شود.

آگوست ۱۹۹۸
پس از ماه ها نبرد، نيروهای نظامى ميلوسويچ ارتش آزادی بخش كوزوو را 
كه برای استقالل كوزوو از راه های نظامى تالش مى كند، شكست مى دهند. 

توجه جهان خارج بر روی شورشيان متمركز مى شود.

اكتبر ۱۹۹۸ 
پيمان آتش بس كوزوو امضا مى شود. شورای امنيت سازمان ملل تهديد 
به  دست  نكند،  خارج  كوزوو  از  را  نيروهايش  ميلوسويچ  اگر  كه  مى كند 
مى شود،  ميلوسويچ  سپری  تهديد  هنگامى كه  مى زند.  هوايى  حمله ی 
نيروهايش را دوباره به كوزوو باز مى گرداند. خشونت از سر گرفته مى شود. 
در اوايل اكتبر در بلگراد، بيش از بيست دانشجو سازمان جديدی را به نام 
آپتر (مقاومت) تشكيل مى دهند. در ابتدا آنها برای باطل شدن قانون هايى 
تالش مى كنند كه دانشگاه را زير كنترل سياسى حزب سوسياليست قرار 
مى دهند و رسانه ها را دچار محدوديت مى كنند. نزديک به آخر همان ماه، 
چهار تن از دانشجويان به جرم نقاشى كردن آرم آپتر كه  يک مشت گره  

كرده است بر روی ديوارهای بلگراد دستگير مى شوند.

مارس ۱۹۹۹
رشته  يک  ناتو  مى خورد،  شكست  ديپلماتيک  كوشش های  آنكه  از  پس 
حمله به هدف های نظامى و صنعتى در صربستان و كوزوو را انجام مى دهد. 

ميلوسويچ از تسليم سر باز مى زند.
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۲۰،۰۰۰ نفر برای چندين روز تظاهرات مى كنند. اوتپور با اظهار اين  كه 
يک  عنوان  به  ثبت  برای  است،  خويش  نقش  ايفای  از  ناتوان  اپوزيسيون 

سازمان سياسى اقدام مى كند، اما تقاضايش رد مى شود. 
در ۲۷ مى،  احزاب اپوزيسيون برای يک راه پيمايى گرد هم مى آيند، و در 
۲۹ مى  حكومت بيانيه ای صادر مى كند و در آن مسؤليت ناآرامى ها را به 
گردن فشار ناشى از رسانه های بين المللى تحت كنترل ناتو و فعاليت های 
ستون پنجم داخلى مى اندازد. ( «ستون پنجم داخلى» اصطالحى بود كه 
را  دشمنانش  تا  مى كرد  استفاده  آن  از  او  تبليغاتى  دستگاه  و  ميلوسويچ 

خائن و مزدوران ناتو معرفى كند.)

ژوئيه ی ۲۰۰۰
در ۱۷ ژوئيه اعضای كمپين اوتپور در اعتراض به گرانى مواد غذايى دست 
ريشخند  به  را  دولت  اقدامات  نمايشى  برنامه ای  در  و  زده  تظاهرات  به 
مى كنند. ميلوسويچ كه پارلمان را واداشته است تا با تصويب ماده ای به او 
اجازه ی شركت در دو دور ديگر انتخابات رياست جمهوری را نيز بدهد، 

تاريخ برگزاری انتخابات پيش از موعد را ۲۴ سپتامبر اعالم مى كند. 

اوت ۲۰۰۰
با نزديک شدن انتخابات، اوتپور كمپينى عليه ميلوسويچ سازمان مى دهد. 
شعار اين كمپين، «كار او ديگر تمام است»، در همه جا به چشم مى خورد. 
در ۸ اوت، روز تولد ميلوسويچ، اوتپور كارت های بسيار بزرگ «تبريک» 
تهيه كرده و آن ها را در ميدان های شهرهای مختلف در صربستان نصب 

مى كند. 

سپتامر ۲۰۰۰
چاپى  مواد  و  مى گيرد  قرار  پليس  حمله ی  مورد  اوتپور  در  كمپين  دفتر 
و لوازم دفتری توقيف مى شود. انتخابات در جوی از توهين و افترا عليه 
اپوزيسيون برگزار مى شود. بيش از ۳۰،۰۰۰ داوطلب كار نظارت بر رأی 
جلو  احتمالى  تقلبات  از  تا  دارند  عهده  به  را  حوزه   ۱۰۰،۰۰۰ در  گيری 
گيرند. در پايان روز ناظران اعالم مى كنند كه ميلوسويچ شكست خورده 
و اپوزيسيون دموكراتيک صربستان با اختالف زيادی به پيروزی رسيده 
وويسالو  اسم  به  دادگستری  وكيل  يک  جديد  جمهوری  رئيس  است. 
كوشتونيتسا است كه به عدم فساد مشهور است. ميلوسويچ اعالم مى كند 
كه نه او و نه كوشتونيتسا هيچكدام اكثريت آرأ را به دست نياورده اند و 
انتخابات را به دور دوم مى اندازد. اپوزيسيون مردم را به اعتصاب عمومى 

فرا مى خواند. 

نوامبر ۱۹۹۹
دست  در  شهرداری های  قدرت  قانونى  تصويب  با  ميلوسويچ  متحدان 
اپوزيسيون را در مناطقى كه در آنها تظاهرات صورت گرفته بود، محدود 
مى كنند. در ۲۲ نوامبر، در اوتپور كنسرت راكى برگذار مى شود كه با چند 

سخنرانى ادامه مى يابد. 

ژانويه ۲۰۰۰
كليسای  پيروان  نو  سال  تحويل  شب  در  را  مفصلى  راه پيمايى  اوتپور 
ارتودوكس (۱۳ ژانويه) ترتيب مى دهد كه در آن مصائب صربستان پس از 
يک دهه حكومت ميلوسويچ برجسته مى شود. سياستمداران اپوزيسيون 
سخنرانى مى كنند. همه خواهان انتخابات زودرس مى شوند. در ۲۱ ژانويه، 
 ۳۱۰،۰۰۰ مبلغ  به  داناس (امروز)  روزنامه ی  كردن  جريمه  با  ميلوسويچ 

دينار،  به مقابله با روزنامه های مستقل بر مى خيزد. 

مارس ۲۰۰۰
سركوب مطبوعات و رسانه ها ادامه مى يابد؛ روزنامه ها در كل ۲۰۲ ميليون 
موقت  طور  به  بلگراد  در  تلويزيونى  ايستگاه  يک  شده اند.  جريمه   دينار 
تعطيل شده و با دعواهای قضايى آزار داده مى شود. فعاالن اوتپور در بيست 
شهر بازداشت و بازجويى شده و گاه مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند. با 

اين وجود، ۶۰،۰۰۰ پوستر ضد ميلوسويچ در شش شهر نصب مى شود.

آوريل ۲۰۰۰
رسانه ها به طور فزاينده ای به جريمه های سنگين محكوم مى شوند. يكى 
گرد  يک  است.  اوتپور  فعاليت های  خبری  پوشش  قانون شكنى  موارد  از 
هم آيى ۱۰۰،۰۰۰ نفری در بلگراد خواستار انتخابات زودرس مى شود. دو 
تن از رهبران اپوزيسيون برای اولين بار بعد از ۱۹۹۷ با هم در اين گردهم 

آيى ديده مى شوند. 

مى ۲۰۰۰
هجده حزب سياسى صرب متحد مى شوند تا ائتالف اپوزيسيون دموكراتيک 
صربستان يا د.و.س. شكل بگيرد. تنش ها با ترور يكى از متحدان ميلوسويچ 
ترور  آن  برای  را  اوتپور  و  اپوزيسيون  حكومت،  مى گيرد.  باال  مه   ۱۳ در 
سازماندهى  را  تسليم»  به  اوتپور «اقدام  روز،  همان  در  مى كند.  سرزنش 
مى كند و فهرست اعضايش را در سطح كشور به پليس مى دهد. در ده 
سالگى مبارزه ی مسالمت آميز در صربستان،  حكومت با دستگيری فعاالن 
و تعطيلى دو ايستگاه راديويى و تلويزيونى سركوب را شدت مى بخشد. 
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اكتبر ۲۰۰۰
به  سرعت  به  و  مى شود  شروع  معدنچيان  اعتصاب  با  عمومى  اعتصاب 
مسدود  به  تظاهركنندگان  مى كند.  سرايت  اقتصادی  بخش های  همه ی 
را  ارتش  اعتصاب  با  مقابله  برای  ميلوسويچ  مى پردازند.  خيابان ها  كردن 
فرا مى خواند. ده ها هزار نفر به خيابان ها مى ريزند تا از اقدامات احتمالى 
صدها  است.  شده  فلج  ديگر  كشور  اكتبر   ۵ تا  كنند.  جلوگيری  ارتش 
هزار نفر به آرامى به خيابان های بلگراد مى ريزند و عليه دولت تظاهرات 
مى كنند. نيروهای انتظامى، در بيشتر موارد، از عمل كردن به دستورات 
سرباز مى زنند. تا پايان روز مردم ساختمان های مجلس و راديو و تلويزيون 
دولتى را در دست دارند. رهبران اروپايى از ميلوسويچ مى خواهند كه از 
قدرت كناره گيری كند. در ۶ اكتبر ميلوسويچ به شكست اعتراف مى كند 

و رئيس ارتش پيروزی كوشتونيتسا را به وی تبريک مى گويد. 

آوريل ۲۰۰۱
جرايم  به  رسيدگى  مسئول  كه  پليس  ويژه ی  واحد  يک  آوريل  يكم  در 
اولين  اين  مى كند.  دستگير  را  ميلوسويچ  اسلوبدان  است  دولتى  مقامات 
گام در روندی است كه در نهايت او را به هيگ مى فرستد تا در دادگاه 

رسيدگى به جنايات جنگى سازمان ملل در صندلى متهم بنشيند. 

ژوئن ۲۰۰۱
در ۸ ژوئن ميلوسويچ به هيگ تحويل داده مى شود تا به اتهام جنايت عليه 

بشريت محاكمه شود. 
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آنا ديوردويچ 

سرديا پوپوويچ متولد 
۱۹۷۳. وی از رهبران 

دانشجويى و بنيانگذاران 
كمپين مقاومت اوتپور 
است كه در سرنگونى 
رژيم ميلوسويچ نقش 

مهمى بازی كرد. مدير 
اجرايى كمپين كشوری 
«وقت او به سر رسيده 

است» در صربستان 
در سال ۲۰۰۰. يكى 

از اعضای اصلى حزب 
دمكراتيک و عضو 

مجلس بين سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳. مشاور 

ويژه ی نخست وزير 
پيشين زوران جينجيچ. 

مدير اجرايى مركز 
به كار بستن اقدام و 

استراتژی مسالمت آميز 
از سال ۲۰۰۴. 

آندری ميليوجويچ 
متولد ۱۹۷۴. آندری در 
بخش آمريكايى كمپين 
اوتپور كار مى كرد. بعد 

از فارغ التحصيلى در 
سال ۲۰۰۰ به بلگراد 

بازگشت و مشغول كار 
بر روی تعدادی پروژه ی 
عمرانى از جمله پروژه ی 

كاهش فقر در وزارت 
كار و امور اجتماعى شد. 
وی ليسانس خود را در 
رشته ی مديريت دولتى 
از دانشگاه بركلى گرفته 
و در حال حاضر مشغول 
گرفتن دكترای خود در 

همين رشته است. 

اسلوبدان دينوويچ 
متولد ۱۹۷۵. از 

سال ۱۹۹۴ يكى از 
رهبران دانشجويى 

بوده و از بنيانگذاران 
كمپين مقاومت اوتپور 

متختصص فن آوری 
ارتباطى و مديريت 

دولتى در كشورهای در 
حال توسعه است. وی 
در حال حاضر مشغول 
گرفتن ليسانس خود 
از مدرسه ی قانون و 
ديپلماسى (دانشگاه 
توفتز) است. رييس 
كميته ی ملى مركز 

به كار بستن اقدام و 
استراتژی مسالمت آميز 

از سال ۲۰۰۴. 

آنا ديوردويچ متولد 
۱۹۷۴. حرفه: طراح 

داخلى. نزديک به  
يک دهه تجربه ی 

كار گرافيكى دارد. از 
بنيانگذاران گروهى است 

كه استراتژی كمپين 
اوتپور را در سال ۱۹۹۸ 

تدوين كرد. سخنرانى 
پيرامون طراحى 

گرافيكى در دانشگاه 
بى كى. مسئول هويت 
تصويری مركز به كار 

بستن اقدام و استراتژی 
مسالمت آميز از سال 

 .۲۰۰۴

سپاس بى پايان 

افراد  همكاری  و  همياری  از  نيز  پروژه  اين  ديگری  پروژه ی  هر  مانند 
بسياری سود برده است. ما هرگز نمى توانيم از اينان آن گونه كه بايد 
و شايد قدردانى كنيم. همياران بين المللى ما شامل اين افراد مى شدند: 
رابرت هلوی، جودی بارسالو، دانيل سرور، كروال ول، پيتر آكرمن، جک 
دووال، برل رودال، استيو يورک، ميودراگ ميتيچ، والنتينا كاراس، ايوان 

ملروويچ و ووكا ميجوسكوويچ. 

مى شد.  روحى  بى  و  خشک  چيز  كتاب  اين  كاريكاتور  و  عكس  بدون 
ولكو  سكوالراک،  ويكتور  ايليک،  آندريا  يرميک،  ايگور  كتاب:  عكاسان 
اميدواريم  كراكسيک.  پردراگ  گرافيست:  پتروويچ.  ميكيتسا  و  پوپوويچ 
كه اين واژه ها ارجى را كه نسبت به شور و انسانيت اين هنرمندان در 

قلبمان احساس مى كنيم، بيان كنند. 

تحقيقات را يلنا سميانوويچ و تاتينا ولجكوويچ انجام دادند. بدون آنان 
اين كتاب بى محتوا مى شد. آريل كوهن، ماتيجا ميلويويچ و انت شانكر 
به دقت دست نوشته ها را خواندند و نظر دادند. نويسندگان اين كتاب 
آنان  بنويسند!  پرفروشى  كتاب  هم  با  روزی  تن  سه  اين  كه  اميدوارند 
بى ترديد استعداد اين كار را دارند. در اين جا همچنين بايد از اعضای 
خانواده و دوستان مان برای پشتيبانى، پشت گرمى و مهرشان سپاس 
گذاری كنيم. سپاس ويژه نثار دوست ارزشمندمان رابرت هلوی كه ما را 

با پتانسيل های مبارزه ی مسالمت آميز آشنا كرد. 

آغاز  در  را  صربستان  كه  مى شود  تقديم  پرافتخاری  نسل  به  كتاب  اين 
سده بيست و يكم دگرگون كرد. 

بلگراد و بركلى، ژوئن ۲۰۰۶

سرديا پوپوويچ
آندری ميلويوويچ
اسلوبدان دينوويچ

سپاس بى پايان 
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